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“ P A L A V R A  D O  E D I T O R ”

Entrego a vocês o fruto de muita análise e pensamentos, que aglutina quase um 
“ideal”: ajudar a transformar, alterar e viabilizar um projeto que dissemine 
valores mais humanistas do significar reputacional.
Na minha vida profissional, ao longo de mais de três décadas, sempre me 

questionei acerca de estratégias de marca, marketing e comunicação centradas 
unicamente em resultados e metas essencialmente no desempenho de mercado. Sempre 
me incomodava quando a demanda intensiva se dava unicamente por indicadores 
racionais e aritméticos. Me incomodava, pois percebia sempre que as melhores táticas 
e estratégias eram àquelas cujo foco se sustentava numa relação de confiabilidade, 
crença, empatia - humanística.

Tenho estudado, analisado reputação informalmente e depois de forma mais 
acadêmica há cerca de 20 anos – quando ainda nem se abordava o tema no Brasil 
- sempre focando o objeto dos discursos – práticas e falas. Fui concluindo que em 
todos os projetos que analisava ou desenvolvia - aqueles de maior credibilidade- eram 
sustentados em ações virtuosas, por se sustentarem de forma coerente, verdadeira, 
honesta e transparente e, muitas vezes, bondosas, equânimes e compassivas.

Os esforços se validaram ao longo destes anos com a publicação de meu livro 
onde apresentei os indicadores colhidos em pesquisa, em uma rede coletiva virtual e 
nas entrevistas com gestores e executivos tanto de marketing, marca, comunicação e 
finanças, que comprovaram minhas avaliações, empíricas, de que coerência e virtudes 
estavam embutidas, na realidade, naquelas práticas honestas e verdadeiras e que sempre 
eram as mais bem sucedidas.

A revista, que agora apresento a vocês, faz parte um projeto que busca disseminar 
essas práticas, virtuosas, porque não, diferenciadas por virem dissociadas das práticas 
tradicionais e, normalmente, vistas como as mais coerentes. 

Ela está aberta a ideias, visões diversas, de áreas variadas que ajudem a ampliar 
essas perspectivas. Sua linha editorial busca integrar e não dissociar mercado, sociedade 
e ciência. É um espaço multidisciplinar, diverso e democrático. Começa com esforço 
pessoal, livre, independente e consolida um sonho – afinal, são eles que validam uma 
existência e nessa altura do campeonato posso me dar a esse luxo!

Espero que apreciem. Estamos abertos a críticas, sugestões.
Boa leitura! Acompanhem nosso canal e nossas chamadas para os temas das 

próximas edições bem como dos nossos Encontros.
Ana Lúcia De Alcantara Oshiro 
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“ N O S S A  C A U S A ”

A NomuseLocus Magazine é parte do projeto NomuseLocus de disseminação, 
formação e informação acerca dos conceitos que sustentam a perspectiva da reputação 
virtuosa integradora.
Disseminar olhares e práticas, visões de sujeitos, sejam indivíduos, empresas, marcas 
ou organizações que promovem o bem comum, um ambiente e relações mais virtuosas, 
sustentadas em ações e atitudes que incluam indicadores como bondade, compaixão, 
transparência, governança, qualidade, evolução/desenvolvimento individual e coletivo 
sob o prisma do Respeito e da Justiça, da confiança, da credibilidade, do diálogo - 
integram a nossa causa.
A CAUSA do projeto NomuseLocus (plataformas integradas em canais e fins que se 
complementam: o canal - informativo e formativo; a revista – analítica e temática; o 
portal (informativo) e os Encontros – para diálogos – é multidisciplinar e desafia a 
integração entre personas das mais diversas áreas, setores, do mercado, da sociedade 
e da academia que se coadunem com a perspectiva proposta pelo projeto.
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“RESPEITO É BOM
E TODO MUNDO GOSTA”

É muito ampla a gama das coisas boas, necessárias e importantes para a convivência entre 
os homens. Porém há uma que se destaca entre tantas: o Respeito.

O Respeito nasce do reconhecimento do bem que há em todos os seres. É uma 
atitude que surge da descoberta de seu valor. Deve-se respeito às pessoas, 
instituições e coisas. Respeitar pressupõe o exercício de inúmeras virtudes 
humanas que não excluem nada nem ninguém. 

Aqui me deterei no respeito à pessoa humana em vários aspectos da vida. Parto de 
minha convicção de que cada ser humano - independentemente de qualquer atributo ou 
característica ou de qualquer comportamento que tenha adotado ou venha a adotar -, 
tem um valor único, um significado que transcende à sua existência individual e que 
tem relevância para todos os outros seres humanos. 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

  Carlos Drummond de Andrade se pergunta em um poema:” [...] que milagre 
é o homem?”. O que faz o ser humano tão especial que se vê dotado de uma especial 
dignidade, que mereça ser respeitado? Ao longo da história, diversos filósofos deram 
diferentes respostas à essa questão, mas, no fundo, chegaram a uma conclusão similar. 
A perspectiva cosmológica grega possibilitou a primeira abordagem da dignidade do 
homem, que, segundo Aristóteles, é mais evidente naqueles que desenvolvem de forma 
destacada a atividade intelectual própria da alma humana, como é o caso dos filósofos. 
Segundo as tradições platônica e aristotélica, a dignidade do homem seria proporcional 
à sua capacidade de pensar e conduzir a própria existência a partir da razão. 

Para Aristóteles, a fonte dessa especial dignidade é a capacidade de compreensão 
da inteligência do homem. O filósofo grego entende que o ser humano é capaz de 
entrar em sintonia com a totalidade do universo. A conexão entre os sentidos internos 
e externos, a inteligência que lhe mostra o que é bom e a vontade que adere a esse bem, 

permitem que o ser humano faça escolhas, seja livre. 
Por isso seus atos, tanto para o bem como para o mal, 
adquirem valor inestimável, na medida em que pode 
“não realizá-los”, evitá-los. 

Já toda a tradição judaico-cristã, vê como raiz 
desse especial valor o fato de que o ser humano 
seja imagem e semelhança de Deus. Não é como 
as montanhas nem as estrelas, mas como Deus. 
É sintomático que o Cristianismo tenha tido um 
impacto tão grande nas sociedades pagãs ao afirmar 
a universalidade da dignidade humana entre pessoas 
que viam, por exemplo, as crianças e mulheres 
como seres infra-humanos. A cultura moderna, 
acertadamente, não se refere à dignidade do homem, 
mas sim à dignidade da pessoa humana, pois é a 
dignidade de todos os seres humanos. 

 A partir do século XVIII, sobretudo com a 
contribuição de Immanuel Kant (1724-1804), surgem 
novas perspectivas para fundamentar, eticamente, 
o conceito de  dignidade. De acordo com Kant, 
a  dignidade humana  encontra-se na capacidade de 
autonomia, ou seja, no fato do ser humano constituir-
se como a única criatura capaz de submeter-se 
livremente às leis morais que são reconhecidas como 
procedentes da razão prática. Tal capacidade se deve 
ao fato de o ser humano se submeter às leis físicas que 
regulam o universo e a ele mesmo, uma dimensão que 
o torna um ser subjetivo, livre, constituído por uma 
interioridade e por uma consciência moral que 
reconhece o valor e a obrigatoriedade das normas que 
ele mesmo se impõe: a dimensão da pessoa.

 A pergunta de Drummond é colocada para 
cada geração e para cada ser humano em particular. 
Sabemos que nossa vida não foi traçada até o final. 
O que cada pessoa representa para cada um de nós 
é uma chamada à nossa liberdade. Cada um deve se 
perguntar pelo ser humano, decidir quem é ou o que 
deseja como pessoa. Nossa dignidade não vem de 
quem somos, temos ou o que podemos, mas de como 
somos: livres. Isso conduz a que tratemos as pessoas – 
qualquer uma - e tudo o que elas amam com o respeito 
que merecem.

O OLHAR E O ESCUTAR

 A palavra Respeito está diretamente 
relacionada com olhar:  em latim, a palavra respicere 

quer dizer voltar a olhar, com atenção. Já a palavra 
respectus significa cuidado, consideração, respeito. 
Pela qualidade do olhar se conhece uma pessoa. O 
olhar atento em um diálogo, por exemplo, denota 
que a importância é grande para os que conversam. 
Afastamos nosso olhar de um desconhecido sentado 
diante de nós no ônibus porque esse olhar pode 
incomodar, ser mal interpretado como curiosidade, 
como invasão do território pessoal do outro. Quando 
estamos comprometidos com o outro entramos 
em conexão com o olhar. O olhar pode significar 
apreço, carinho, ternura, pena, afirmação, ironia, 
negação, decisão, ódio, indiferença, desejo, medo. É 
na forma como olhamos os outros que se reflete nossa 
disposição de acolhê-los em nossa vida. O respeito, 
como direito e como virtude, nos diz que nosso 
olhar deve ser sincero. O olhar claro e aberto nasce 
de um coração bom, que não julga precipitadamente 
e procura sempre ser positivo. Já dizia Bécquer1 que 
também “podemos amar com os olhos”.

 Também os ouvidos fazem a sua parte. 
Respeito é escutar quem nos pergunta, cumprimentar 
quem nos cumprimenta, guardar o segredo que nos 
contam, calar na hora certa e, às vezes, só ouvir...

O RESPEITO ENTRE PESSOAS

Retornemos aos aspectos do respeito entre 
pessoas: sua vida e integridade física, seu modo de 
ser, sua intimidade, suas crenças e opiniões, seu modo 
de fazer e agir, sua liberdade, seu espaço próprio. E, a 
partir de outro ponto de vista: não perguntar da vida 
alheia nem intrometer-se no que não se deve, não 
insultar, não julgar sem conhecimento e necessidade, 
não criticar nem caluniar, não mentir, não importunar, 
não etiquetar as pessoas, não invadir o trabalho dos 
outros, não dar bronca por bobagens.

Há também o respeito às relações, vínculos e 
compromissos que se tenham estabelecido: o respeito 
aos pais, aos filhos, aos amigos, ao cônjuge, aos 
doentes, à autoridade correspondente, aos colegas de 
trabalho, a qualquer ser humano que passa pela rua, às 
pessoas de outra raça, nacionalidade, aos idosos, aos 
não nascidos, às crianças, aos que nos prejudicaram, 
aos mortos, aos que nos ajudam, à polícia, ao pessoal 
da limpeza, ao vendedor da banca de jornais ou da 
barraca de frutas, aos professores, aos que não podem 
1   G.A. Bécquer, Rimas.
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valer-se por si próprios, ao morador de rua, ao que 
nos pede esmola. 

Em tempos de redes sociais, me atrevo a dizer 
que é uma falta séria de respeito divulgar publicamente 
o que deveria permanecer no âmbito privado como a 
foto de uma criança que reza ou de uma mulher que 
chora. Destrói-se assim o direito que toda pessoa tem à 
sua vida privada, a que seus sentimentos permaneçam 
na esfera de sua intimidade. Se alguma pessoa 
vive abrindo sua intimidade a quem não interessa, 
mostraria que não se respeita a si mesma. A fonte 
e o segredo do respeito, consiste em que respeitar é 
apreciar, valorizar, admirar.

O RESPEITO NAS RELAÇÕES 
PROFISSIONAIS

 John Newmann, grande conhecedor da 
alma e das misérias humanas afirmava que “[...] a 
maioria dos homens tem coisas preciosas e outras 
sem valor: as menos valiosas estão à vista, mas, o 
que é verdadeiramente bom repousa oculto, bem 

facilitar a tarefa, dar uma ajuda, acompanhar, dar 
um “desconto” e tirar importância dos seus erros, 
procurar soluções juntos.

 No momento de implementar esse tipo de 
relações, o papel do gestor é fundamental. Para 
Marcio Fernandes, ex-CEO da distribuidora de 
energia Elektro, que ficou conhecido por acreditar e 
divulgar que é possível ser feliz no trabalho afirmou 
que “a gente precisa entender que respeitar uma 
pessoa não é só falar baixo com ela ou falar de 
maneira adequada. Isso é não cometer assédio moral. 
Respeito vai muito além. Respeitamos as pessoas, por 
exemplo, quando não fazemos julgamento em relação 
às escolhas que ela faz — sejam opções pessoais ou de 
carreira. Não fazemos um trabalho para que a pessoa 
fique onde a gente quer que ela fique. A gente trabalha 
para que elas fiquem onde elas sonharam ficar”3. 

 Todos temos um projeto de vida, um sonho 
ou pequenos propósitos no trabalho. Queremos ir 
além do que nos pedem, superar-nos, e, às vezes, para 
fazer uma média com o chefe, mentimos no sentido 
de abdicar de nossa verdade por um motivo que 
nos trará alivio a curto prazo. Mas, a longo prazo, o 
entendimento do trabalho como “fazer uma média” 
resultará num servilismo vão e nos tornaremos 
pessoas amargas, sem horizontes, pouco criativas, 
acomodadas.

 “Em nosso time de trabalho, faz-se necessária 
a criação de um clima de confiança, cordialidade e 
bom humor no qual cada pessoa possa trazer à tona 
o seu melhor eu e todos trabalhem com alegria, na 
medida do possível”4. 

 A alegria – no seu sentido mais profundo e 
não como algo superficial – surge quando o respeito 
está presente nos escritórios, salas de professores, 
redações, salas de cirurgia, fábricas, laboratórios. Essa 
harmonia permite que aflorem a riqueza que todos 
levamos dentro. “Eu já tive uma discussão com o 
diretor de uma empresa do setor financeiro. Ele disse 
que criava propósito para as pessoas: atender bem 
o cliente, respeitar o fornecedor... Cara, isso não é 
propósito para a pessoa, é propósito para a empresa. 
A pessoa pode olhar e questionar: ‘essa empresa só 
quer isso de mim?’. Isso é o que ela vai fazer porque 
você está pagando. O que é preciso saber é o que a 
pessoa quer para a vida dela. Ela vai ver que existe 
3   https://epocanegocios.globo.com/Carreira/
noticia/2016/09/respeitar-uma-pessoa-no-trabalho-nao-e-so-fa-
lar-baixo-com-ela.html

interesse genuíno. Não dá para você ficar mandando, 
obrigando, fiscalizando as pessoas o tempo inteiro. O 
controle custa caro demais, então a gente precisa criar 
convergência de propósito”5. 

 A cultura do respeito é fator de unidade nos 
grupos humanos, produz confiança, cria serenidade, 
permite um trabalho eficaz, facilita um ambiente 
favorável para o bom andamento dos projetos, permite 
relações de amizade. Permite o conhecimento próprio 
e o conhecimento do outro. É o segredo do êxito para 
empresas, trabalhadores e clientes. Respeito é bom, e 
todo mundo gosta.

 

profundamente”2. Tudo isso cabe a nós descobrir. 
Quando, de verdade, assumimos essa missão, as 
relações com as pessoas se transformam. Ninguém é 
um número, uma ficha. E mais: toda pessoa que está 
diante de nós é um ser único, que não se repete, que 
merece admiração, reconhecimento. Alguém para 
descobrirmos e admirarmos. 

 No entanto, nas relações profissionais, muitas 
vezes essa dignidade é esquecida ou ignorada. 
Convertemos as pessoas com quem partilhamos 
muitas horas de nossa vida, quase em objetos, um 
mal necessário. Chegamos a considerá-las mais como 
competidores chatos. Vamos construindo um clichê de 
tudo o que acreditamos que são e os mantemos assim, 
com uma etiqueta que não muda, uma imagem fixa.

 Minha colega que divide a mesma estação 
de trabalho comigo é alguém que vive, padece, tem 
família, alimenta sonhos, enfrenta dificuldades. Além 
disso, estamos envolvidos em uma tarefa comum, 
com os mesmos objetivos e desafios. Ajudar, apoiar, 
compartilhar são as atitudes que encaixam muito 
bem neste contexto. Fazer favores, talvez pequenos, 
2   J.H.Newman, Perder y ganar.

[ R e s p e i t o  é  b o m e  t o d o  m u n d o  g o s t a ]

*Mônica Diez é publicitária, 
especialista em Antropologia, Mestre 
em Antropologia da Hospitalidade e 
Especialista em Proteção e Defesa do 
Consumidor. Professora de filosofia 
e  livre pesquisadora da natureza 
humana.
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“O RESPEITO NA GESTÃO
VIRTUOSA DA REPUTAÇÃO”

Reputação é apresentada como uma Norma reguladora de comportamento não apenas 
organizacional, mas individual e de grupos, uma norma que pode inserir ou excluir a 
pessoa humana do universo de legitimidade ou não no contexto atual.
E por ser a norma – tanto do social quanto organizacional – ela se destaca pela 

predominância dos valores humanos e suas variáveis, que definem virtudes e regras racionais 
que devem ser cumpridas como deveres - importantes indicadores que podem levar e garantir 
a confiança do ambiente externo à organização, redundando em valoração de seus ativos, 
principalmente para aquelas empresas com participação em do mercado de capitais.

A Comunicação, base do poder, na contemporaneidade, de invividuos, organizações e 
empresas, agente regulador e gestor da norma reputacional, se torna o instrumento do novo 
capitalismo no sentido de manutenção do equilíbrio necessário entre as expectativas sociais e a 
necessidade de valoração do capital.

É por meio desse paradigma que devemos pensar em reputação, da forma dialógica, em 
meio a um contexto no qual os sujeitos buscam, pela interação com o outro, o compartilhamento 
das mesmas perspectivas e identidades, processos de produção de significados, sentimentos 
e paixões compartilhados . O foco deve ser ire alem da racionalidade estatística - focando-
se naqueles atributos imateriais, humanos onde estão as virtudes, que possibilitam ampliar o 
equilibrio, o dialogo, a interação, o conversacional – a negociação e o entendimento.

O significado da palavra reputação passa por inúmeras interpretações e nela insere-se uma
variável virtuosa reputacional de extremo valor: o Respeito  numa gestão virtuosa integradora

Superar a posição analógica da vivência 
conversacional  do ir – da emissão, mensagem, 
recepção - da interação da gestão, extremamente 
hierarquizada e de cima para baixo - anterior para 
a posição virtual, dos wikis (Levvy) (Tapscott), de 
um novo framework que reconheça a identidade de 
uma empresa que é estática e a maleabilidade de uma 
imagem e reputação que se alteram em tempo real 
conforme a mutabilidade dos eventos externos (cf. 
WEI: 2002, apud BARNETT; JERMIER; LAFFERTY: 
2006),  implicará em julgamentos específicos que 
passam a ser legitimadores.

Como um veículo simbólico de transporte de 
argumentos, “informações e expressões; o ambiente 
não possibilita mais pensar em uma ambiência 
de certezas absolutas e pensamentos fechados a 
qualquer reconversão” (LOPES.2007, p.25). O 
momento é da “instabilidade, das incertezas, aquele 
lugar no qual todos nós estamos situados, onde 
os objetos têm fronteiras pouco definidas e que a 
experiência rigorosa se torna irrealizável diante da 
complexidade, e da infinidade das variáveis humanas 
[...]” (GODOI, 2010).

Estamos no momento de adotarmos nossa 
humanidade, reorganizar nossas posturas – abrir 
mais os ouvidos para ouvir com mais intensidade. 
Retomarmos, como humanos expandirmos os 
olhares e desenvolvermos novamente a capacidade de 
perceber o outro, o olfato para a sensibilidade de sentir 
o ambiente...expor nossas sensibilidades e entende-las, 
com a capacidade, como gestores de introduzirmos 
essas perspectivas de forma mais humanística para o 
interior racional doa ambientes organizacionais.

À medida que houver essas transformações, a 
própria organização, começará a ser mais virtuosa, 
alcançando um grau de consciência, sensibilidade e 
aproximação com o ambiente externo – do cotidiano 
da vida - e iniciará a emitir ondas transmissoras de 
transformações do contexto, propiciando evolução 
social, dos sujeitos e introduz novos paradigmas, 
posicionamentos e perspectivas. 

Esse processo não é linear, mas circular gráfico 
da reputação virtuosa – de paulatino, - torna-
se necessário assumir a mudança.  É a disrupção 
ao modelo estabelecido - passa pelo centro na 
emotividade e das virtudes humanas, que se 
sobrepõem às variáveis extremamente racionalizáveis 

e dissociadas das peculiaridades do saber da pessoa, do 
cotidiano da existência humana e suas idiossincrasias, 
sua complexidade e, ao mesmo tempo, sua beleza. 

Esse é o universo no qual transita a demanda 
do capital imaterial cognitivo contemporâneo 
e em consequência, a comunicação – não mais 
aquela analógica, massiva, - todos agora são seres 
comunicáveis e postuladores de causas e novas 
perspectivas - e a norma Reputacional de qualquer 
organização, se evoluir para a perspectiva virtuosa e 
evolutiva, tona-se um poderoso ativo para indivíduos 
e organizações. 

VARIÁVEIS DO MODELO DE GESTÃO 
REPUTACIONAL VIRTUOSA ( A ANÁLISE 
REPUTACIONAL)

A - A Tempestividade
B - Grau de Relacionamentos
C – Legalidade
D – Cidadania
E - Desempenho e Qualidade da gestão
F – Transparência

Essas variáveis são essenciais posteriormente 
pelos 2 pólos de sustentação, a saber:  

Justiça – os elementos avaliadores do grau de 
justiça percebido pelos sujeitos coletivos (definido na 
fase anterior, na Dimensão Grau de Relacionamentos) 
envolvendo os julgamentos em relação às ações, 
atitudes, discursos, opiniões etc. 

Respeito - os elementos avaliadores do grau 
de Respeito percebido pelos sujeitos coletivos das 
relações de cada organização. Considerem-se internos 
e externo;

Os elementos aferidores do modelo são a:

CONFIANÇA E A CREDIBILIDADE

 As dimensões aqui apresentadas são fruto 
do resultado de todas as análises desenvolvidas e 
das interpretações dos gestores e do coletivo e são 
apresentadas.  Em meu  livro (citado abaixo) têm como 
host, as virtudes e as paixões humanas. Priorizam os 
aspectos humanos, as essências manifestadas pelos 
diversos sujeitos. 



-12- -13-

R E V I S T A  N O M U S E L O C U S  |  E D I Ç Ã O  0 1[O Respeito na gestão virtuosa da Reputação]

 O modelo pode ser aplicado em uma 
organização? Com certeza, sim. Porem cada 
organização tem seus valores que norteiam a sua 
norma central; possui seus agrupamentos de sujeitos. 
Cada um dele possui suas causas e sonhos, interesses. 
Se estas variáveis não forem assumidas se respeitadas, 
o modelo tende a não se moldável à prática de uma 
organização que assim se posiciona.

 Para chegar a uma mensuração que contemple 
as dimensões apontadas acima, exige-se um amplo 
levantamento adequado e customizável à cada 
uma companhia e agrupamento. E, acima de tudo, 
comprometimento, disponibilidade de mudança e 
uma nova percepção da gestão – da administração, 
que vai além da tradicional prática essencialmente 
focada nos resultados dos números. 

 A metodologia, para implementação do 
modelo sugerido é totalmente factível e tem como 
base os procedimentos metodológicos aplicados 
ao estudo, cujos resultados foram expostos nesta 
obra e que não se fecha neles. Exige-se novas 
interpretações, levantamento de uma vastidão de 
sujeitos não contemplados na proposta do estudo 
aqui apresentado e que se coloca como novo desafio 
para os próximos.

 Considerando que a proposta aqui 
apresentada reflete a visões de gestores e sujeito 
que atuam no cotidiano e dia a dia de empresas 
brasileiras, acredito que essa proposta sirva como 
parâmetros para, quiçá, construirmos um modelo 
que seja nosso, brasileiro mais humanizado, indo 
além das práticas importadas e tão estruturadas que 
são criadas e importadas pelas grandes corporações 
globais.

 Afinal, o que temos de mais precioso, 
como nação e de cidadania brasileira, são nossa 
emotividade, flexibilidade, alta capacidade dialógica 
e de adequação aos desafios e dificuldades que se 
colocam à nossa frente ao longo de nossa recente 
história.

 Temos ainda muito a construir e isso só será 
possível se adotarmos posturas mais humanizadas, 
virtuosas e integradas entre o capital e o social.

 Ficção? Como já comentei anteriormente, 
não creio. 

 Acredito em mudanças e não pela via da 
disputa, do conflito, do confronto, mas da união 

entre o indivíduo onde está o humano – tanto no 
espaço social, quanto no organizacional – e o capital. 
Ambos dependem um do outro e devemos aproveitar 
os enormes desafios para construirmos um mundo 
no qual possamos propiciar o bem-estar para todos, 
com práticas mais verdadeiras, justas e responsáveis 
– os polos centrais do modelo proposto. E porque 
não, permeando elas de compaixão, bondade, 
equidade? Fica aqui a pergunta. Cabe a todos, capital, 
indivíduos, em seu cotidiano, tentar dar respostas a 
tantos desafios.

*Ana Lúcia De Alcântara Oshiro 
– jornalista, especializada 
em marketing, mestre em 
comunicação, mercado e 
tecnologia e doutora em 
comunicação organizacional. É 
diretora da Tatica Consultoria, 
coordenadora da T.Academia 
e criadora e editora do projeto 
NomuseLocus. Autora do livro: 
Reputação – a gestão virtuosa da 
reputação virtuosa, integradora.

NOMUSELOCUS@NOMUSELOCUS.COM.BR

ANUNCIE
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O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes 
reprováveis em relação à outra. Muitas religiões 
abordam o tema do respeito ao próximo, porque o 
respeito mútuo representa uma das formas mais básicas 
e essenciais para uma convivência saudável.

Mas ele implica, quando nos aprofundamos 
na corrente da bioética, entrarmos nas questões do 
Respeito à pessoa, princípio central nesse campo de 
estudo e que envereda por aspectos como a questão 
da privacidade, da veracidade da autonomia, do 
consentimento e todos eles têm se manifestado sob 
variadas visões em diferentes épocas. 

Estes têm estado em pauta nos últimos tempos 
quando a questão da disseminação do uso das novas 
tecnologias da informação e comunicação, envolvendo 
aplicações como redes sociais, surgem como temas de 
extrema importância.  

Porém, uma das mais importantes questões 
sobre o respeito é que para ser respeitado é preciso 
saber respeitar, o que em muitos casos não acontece. 
Respeitar não significa concordar em todos as áreas 
com outra pessoa, mas significa não discriminar ou 
ofendê-la por causa da sua forma de vida ou por suas 
escolhas (desde que essas escolhas não causem dano e 
desrespeitem os outros).

O respeito também pode ser um sentimento 
que leva à obediência e cumprimento de algumas 
normas (por ex: respeito pela lei). Falar sobre um 
tema com respeito (como diferentes religiões, crenças 
e condutas) é falar de forma ponderada, sensível, 
controlada e equilibrada.

Enfim, respeito implica numa variedade 
de interpretações e todas elas implicam em 
questionamentos atuais no mundo e que escondem 
a necessidade de variadas vozes se colocarem em 
evidência e que implicam na busca de poder e diversas 
paixões; variadas causas pululam diariamente nos 
mais diversos ambientes e situações do cotidiano. 

Em todas as visões e interpretações do termo 
se coloca em evidência a necessidade de convivência 
em sociedade no sentido de que todas as diferenças, 
conflitos possam ser colocados à mesa de forma 
harmoniosa, implicando em  amadurecimento e 
formação moral, ética, no qual as experiências sejam 
de tal forma que priorizem o bem comum numa 
perspectiva de vida em que todos convivam em paz e 
em harmonia.

Respeito é tudo e muito mais...como seria de 
todos nós se vivêssemos cada um de acordo com a 
interpretação individual do significado do respeitar? 
Para uns pode representar cuidar unicamente e tão 
apenas daqueles de que se gosta – todos os demais, 
fora dos seus círculos mais próximos, desmerecem 
consideração. Para outros, de espíritos mais altruístas, 
significa cuidar de todos aqueles que merecem 
atenção, cuidado. 

‘‘RESPEITO – VARIADAS
INTERPRETAÇÕES E SENTIDOS’’

Respeito é um substantivo masculino que implica um sentimento positivo e envolve ação qualitativa do respeitar, ter 
apreço, consideração, deferência por outrem. Pela origem da palavra, proveniente do latim, considera atos e ação de 

uma pessoa que é digna de respeito!

‘‘RESPEITO – UM DESAFIO DE EXPERIMENTAÇÃO
POSITIVA NO DECORRER DA VIDA’’

Muitos desconsideram a atenção dada, por 
exemplo, ao cuidado com animais e maltratam 
qualquer ser vivo, que não seja humano. Ao mesmo 
tempo, existem indivíduos que não acreditam que 
o meio ambiente esteja em risco e nem sequer se 
preocupam com a conservação da energia, com o 
desperdício de água, o desmatamento. Enfim, todas 
situações que poderiam ser relatadas em milhares de 
páginas ou em edições sem fim desta publicação.

Todos estes exemplos são fruto do 
desenvolvimento cognitivo e comportamental do 
indivíduo e das experiências vividas em suas relações 
com a família, com os amigos, no convívio social. Cada 
uma dessas experiências e os códigos apreendidos e 
absorvidos por ele vão sendo vivenciados e formam 
a sua interpretação acerca do significado  - que 
extrapolam em seus atos, na sua prática do Respeito 
na relação mantida com o outro e com o meio – social, 
ambiental.

 De acordo com a professora Doutora Sanderli 
Aparecida Bicudo Bonfim, professora do GEPEM - 
Unesp/Unicamp, pesquisadora na área da Psicologia 
da Moral, a questão a se fazer é de como o indivíduo 
adere ou não a determinados valores. Respeito, 
conforme seu olhar, é um valor e a psicologia da moral 
como um campo científico do estudo acerca deste 
valor preocupa-se em entender como o indivíduo 
adere e se orienta em relação ao mesmo. Essa 
aderência irá se efetivar, conforme a pesquisadora, 
pelo desenvolvimento e as experiências tidas pelo 
individuo ao longo da vida.

Na realidade, valores como respeito implicam 
em entender a força de adesão – se o sujeito adere pelo 
processo de construção ou se por dever. A nossa ideia 
é de que respeito passa pela concepção de um dever 
– ele compete a si – e é um dever para com o outro, 
diz a professora Sanderli Bicudo: “não implica em um 
valor moral”. 

Para entendermos as interpretações decorrentes do termo buscamos
interpretações sobre o respeito

Definimos na primeira edição da NomuseL-
ocus Magazine, a temática Respeito, pois 
além de ser essa variável uma das prin-
cipais da gestão de um modelo virtuoso 

de reputação, que integra e possibilita a evolução do 
ambiente, do meio, das pessoas, dos seres humanos 
– estejam eles em qualquer que seja o contexto ou or-
ganização - tem sido o tema mais debatido na pauta 
social nos últimos meses, não apenas no Brasil como 
no mundo.

Vivemos em um contexto social, político e 
econômico de crise, conflitos e disputa de poder e 
presença; passamos a conviver, desde a expansão do 
uso das TICs e da disseminação da interação social 
via redes sociais, numa ambiência na qual todas as 
diferenças e perspectivas, causas, interpretações de 
certo, errado, verdadeiro, falso gritam pelo direito de 
espaço e de serem ouvidas, tentando impor suas falas 
e discursos.

Essa ambiência positiva e, teoricamente 
democrática, trouxe a repercussão avassaladora das 
incoerências e demandas sociais em um patamar 
jamais visto na história da humanidade. Nela as 
questões antes abodadas vieram à tona e com 
elas a projeção da necessidade de recuperar e/ou 
reconstruir os valores que antes eram definidos como 
incontestáveis. Precisamos retomar a significância 
do sentido do respeito em suas variadas nuanças 
e interpretações e do valor dado ao significado do 
termo.

O respeito é um dos valores mais importantes 
do ser humano e tem grande importância na interação 
social. 

[Capa]
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“No entanto”, afirma a pesquisadora, “na 
linha teórica, o respeito precisa de um dever, bem 
como Justiça, por exemplo. Mas é necessário que o 
indivíduo queira – é necessário que faça sentido para 
ele – precisa querer, fazer sentido”, explica.

O professor Flavio Gykovate, em artigo publicado 
em seu site em 2018, expõe uma interpretação próxima 
à da professora do GEPEM - Unesp/Unicamp, quando 
afirma que os valores de cada pessoa, assim como 
os de cada sociedade, variam muito e dependem 
fundamentalmente do ambiente em que ela cresceu. 
Nos primeiros anos de vida, incorporamos as normas 
com o objetivo de agradar aos adultos que nos são 
importantes. Aprendemos seus valores 
e os adotamos, porque este é o caminho 
para sermos amados por eles. 

Os adultos usam essa necessidade 
das crianças de serem protegidas 
e acariciadas como instrumento 
para educá-las, ou seja, transmitir 
à nova geração as normas daquela 
comunidade. Mas isso é apenas o 
princípio do processo. 

A partir de um certo ponto do 
nosso desenvolvimento, passamos a 
contestar os valores que nos foram 
impostos pela educação. Isto pode ser 
feito de um modo bastante estabanado 
e grosseiro, negando, apenas por negar, 
tudo o que nos ensinaram (e são muitos 
os adolescentes que agem assim). Entretanto, também 
podemos reavaliar nossos princípios de um modo 
mais sofisticado, comparando-os com outros pontos 
de vista ou submetendo-os à uma experimentação na 
vida prática.

Se essa experimentação ao longo do processo 
de crescimento e amadurecimento for sendo positiva, 
construída na base da cooperação, de relações que 
sejam enriquecidas pelo respeito unilateral, precisa 
em cada ação, de forma mútua, positiva, introjetada 
de forma a ser percebida e “sentida” como valorosa, 
esse indivíduo passa a ter o respeito como algo que lhe 
dá prazer. No entanto, passando pela gratificação pelo 
ato; vista e percebida como parte de sua essência, de 
sua própria autoconsciência, destaca a pesquisadora.

 “Só existe autoestima quando uma pessoa vive 
de acordo com suas ideias, sem ofender o código de 
valores que ela construiu ao longo da vida. Uma pessoa 
para quem a honestidade é fundamental poderá ficar 
rica se aceitar suborno, mas sua autoestima cairá, 
inevitavelmente”, complementa.

Na realidade, afirma Sanderli Bicudo, 
experimentando situações onde haja desrespeito ao 
longo do processo vivencial, o respeito não pode ser 
colocado como indicador de valor, bem como Justiça, 
por exemplo...pois diversos outros valores contrários 
estarão sendo colocados em jogo. Na realidade, se o 
valor não for experimentado, se “eu” não o valorizá-

lo, por ter sido generoso, respeito, 
justo, não terão nenhum valor.

Esses valores não são construídos 
de um momento para o outro ou 
por imposição, disseminação - que 
ele é importante. “O adulto”, reforça 
a pesquisadora, saberá como essa 
construção se dará, de qual forma, se 
tiver sido desenvolvida, experimentada 
dentro da hierarquia de valores da 
criança, como ela foi sendo construída. 
Se nela estiver outro valor, como 
generosidade, ele irá predominar como 
valor principal. Assim, se desejamos 
incorporá-lo nessa hierarquia de 
valores, necessitamos consertar e 
ajustar antes essa cadeia de valores”, 
conclui.

É importante, exemplifica a 
professora, que o sujeito incorpore a mensagem e 
que ele nem sempre vai ganhar; mas é importante 
que ele se sinta bem por agir conforme esses valores e 
destaca: “ele precisa sentir-se honrado; ter autoestima 
– numa percepção como: “posso perder, mas estou 
feliz comigo mesmo. “A construção de valores”, diz 
ela, “vai por essa linha”.

A fala da professora está sintonizada com o 
pensamento do professo Gikovate, pois ele expõe 
que só existe autoestima quando uma pessoa vive 
de acordo com suas ideias, sem ofender o código de 
valores que ela construiu ao longo da vida. Uma pessoa 
para quem a honestidade é fundamental poderá ficar 
rica se aceitar suborno, mas sua autoestima cairá, 
inevitavelmente. Ela não estará feliz. “Não é possível 

alguém gostar de si mesmo, ter um bom juízo de si, 
se estiver agindo em desacordo com seus princípios”.

Com o passar do tempo e o crescer da 
experiência, ela saberá avaliar a qualidade de sua 
comida por si mesma, por exemplo, tornando-se 
menos dependente do julgamento dos outros. Sua 
autoavaliação vai se tornando mais importante que a 
dos outros. Sua autoestima vai se cristalizando em um 
patamar alto, sólido e independente do ambiente. 

Os estudos envolvendo o desenvolvimento da 
moral (a partir da perspectiva psicogenética) tiveram 
início com o trabalho O Juízo Moral na Criança, escrito 
por Jean Piaget, em 1932. Em seu artigo, publicado 
na revista Psicologia, ciência e profissão, o professor 
Leonardo Rodrigues Sampaio, da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco expõe que apesar de 
considerar que a moralidade tenda a desenvolver-se 
paralelamente à cognição e à essência da moralidade, 
Piaget afirmava que as crianças por volta dos cinco 
anos ainda não são capazes de refletir, de maneira 
autônoma, sobre questões morais, de questionar as 
convenções socialmente estabelecidas e de construir 
uma consciência moral independente dos adultos, 
até que fatores de ordem cognitiva, afetiva e social 
interajam adequadamente. 

Entre esses fatores, por exemplo, estariam a 
diminuição do egocentrismo infantil, a “descentração” 
cognitiva e o estabelecimento de relações sociais, nas 
quais predominam a cooperação e o respeito mútuo. 
A partir da interação desses e de outros fatores, a 
criança passa a reconhecer-se como igual diante das 
outras pessoas, a conceber que as noções morais 
dependem do estabelecimento de acordos sociais que 
buscam privilegiar o grupo como um todo e a ter uma 
consciência moral verdadeiramente autônoma.

Piaget, segundo o professor, sustentava que 
não se poderia falar de estágios de desenvolvimento 
moral propriamente ditos, uma vez que existem 
variações muito grandes entre as dimensões da moral 
e entre os valores de diferentes culturas, sendo que, 
em alguns aspectos, os julgamentos heterônomos 
tendem a prevalecer, mesmo em sujeitos adultos. Tal 
fato levou-o a concluir que o mais correto seria falar 
sobre as diferentes fases de heteronomia e autonomia 
ao longo da vida e considerar os diferentes contextos.

“Piaget concebia”, expõe em seu artigo o 
professor Rodrigues Sampaio, “que as interações 
sociais têm um papel muito importante para o 
desenvolvimento da consciência moral autônoma, 
por oferecer oportunidades para que os sujeitos 
se descentrem cognitivamente e sejam capazes de 
enxergar a realidade a partir dos pontos de vista de 
outras pessoas. Nesse sentido, as interações sociais são 
essenciais para o desenvolvimento moral, desde que 
as partes envolvidas sejam tratadas igualitariamente, 
que se reconheçam como dignas de serem respeitadas 
e se sintam comprometidas com o respeito às opiniões 
e valores dos outros”.

“o sujeito 
necessita 

incorporar a 
mensagem que 
ele nem sempre 

vai ganhar” 
Profa. Dra. Sanderli A. Bicudo 
Bonfim. 
“É importante, exemplifica 
a professora, que o sujeito 
incorpore a mensagem e que ele 
nem sempre vai ganhar; mas é 
importante que ele se sinta bem 
por agir conforme esses valores”

ADQUIRA JÁ
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[Respeito – variadas interpretações e sentidos]
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AS ENTREVISTAS FORAM REALIZADAS 
COM BASE EM TRÊS GRANDES 
QUESTIONAMENTOS: 

Qual sua interpretação – pessoal - da virtude 
Respeito?

Qual sua visão, também enquanto jornalista, em 
relação a prática do respeito no Brasil e no mundo?

Como ela é praticada no cotidiano de sua 
organização? (independente de ser uma empresa ou 
uma organização)

Opine quais os maiores desafios nessa prática 
e na percepção de valor por parte da sociedade – 
ambiente externo à sua organização – para que ela 
seja percebida como respeitosa

A seguir apresentamos a visão dos diversos 
personagens.

O JORNALISTA 

Bruno Costa, 22 anos, representando a nova 
geração, nascida no final dos anos 90 e que vivenciou 
a expansão e disseminação da internet. Jornalista, 
repórter do portal Avise, um dos maiores grupos de 
midia globais focado em jovens, com 36 escritórios 
em mais de 25 países, que tem como foco conteúdos 
sobre jornalismo imersivo, universo musical, ciência 
e tecnologia, arte e criatividade, politica, moda, 
personalidades, entre outros. “Respeito é a base de 
tudo. Quando a individualidade existe, o respeito está 
presente. Quando o coletivo entende a particularidade 

e se constrói e evoluiu com isso, novamente o respeito 

impera. Quanto mais orelhas são baixas para ouvir 
o próximo, mais possível é compreender e entender 
o mundo de cada um. Respeito passa por questões 
como Direitos humanos, política e diversidade – três 
indicadores diários da prática jornalística.

O mundo continua numa constante evolução. 
Casos de desrespeito, de racismo, homofobia, 
xenofobia, misoginia são exemplos de que sempre que 
são expostos, alertam que precisamos mudar e não só 
tolerar. Precisamos rever todo dia as nossas visões, 
questões. É um dito oriundo da brincadeira, mas é 
uma verdade: 1% deve ser desconstruído por dia. A 
desconstrução nos permite sair do lugar comum.

É importante reconhecer quem atende as 
demandas da sociedade, em geral. Ainda há muito 
interesse não-público nas construções de metas 
e planos governamentais. Não há política para 
população. O Brasil carrega vários elefantes cor-de-
rosa em todos os cantos, que mostra o desprezo e 
desambição pelo futuro e desenvolvimento estrutural 
e dos indivíduos.

Precisamos ter um processo de Consciência 
e consequência. Consciência de entender a história, 
a dívida história e como a sociedade construiu um 
mundo em que pessoas ainda vivem em desvantagens 
e são tratadas com indiferenças e inferioridade devido 
a cor de sua pele.

A maior consequência, seria levar esse tema a 
um ponto de que casos de racismo sejam punidos e 
que causa danos profundos nas pessoas atingidas”.

‘‘FALAS E PERCEPÇÕES DO RESPEITO’’
Para irmos além da visão teórica acerca do termo respeito nos preocupamos em buscar as visões de personagens 
diversos da sociedade acerca do Respeito. Embrenhamo-nos pelo mercado, o universo das marcas, do mercado 
financeiro, do definidor e ainda importante agente produtor da pauta social: a imprensa, bem como do cidadão 

comum, para entender o significar da palavra respeito e suas manifestações nos dias atuais no Brasil.

 O GESTOR 
Geraldo Soares - Superintendente de Relações 

com Investidor do Grupo Itau-Unibanco. Sociólogo, 
“Respeitar significa tentar entender as 

expectativas do outro e a sua visão de mundo. Nesse 
contexto, respeito é ouvir legitimamente o outro, 
de forma aberta e sem preconcepções. Respeito 
é um fluxo continuo de relacionamento visando 
o desenvolvimento mutuo. Na organização que 
represento, o Respeito é um dos pilares do nosso jeito 
de fazer, sendo inclusive considerada na avaliação 
comportamental dos gestores. Portanto, impacta na 
remuneração anual dos colaboradores.

Disseminamos em todos as camadas da 
organização bem como na sociedade, atravé do site, 
citamos em eventos, seminários, workshops, etc.

Os maiores desafios na prática do Respeito é 
as pessoas perceberem que respeitar o outro é um 
fluxo continuo, que não tem um fim. É um processo! 
Se eu respeito alguém, quero seu desenvolvimento, e 
tentarei o ajudar nesse sentido.

Uma outra questão é que há pessoas que 
confundem respeito com educação, polidez! São 
conceitos diferentes! Uma pessoa pode ser educada 
consigo sem te respeitar e vice-versa”.

O engajado em causa LGBT (pela igualdade de 
direito) - Iran Giusti, jornalista, ativista no movimento 
LGBT e fundador do centro de acolhimento Casa ¹

“Não entendo Respeito como virtude e sim 
obrigação. A partir do momento que a gente coloca o 
respeito como algo relativo apenas a pessoas virtuosas 
você abre uma brecha para que questões morais e éticas, 
sempre plásticas, pautem o que é respeito. Nesse sentido, 
respeito para mim é o entendimento de compreender e 
não ser nocivo ao outro. 

Na Casa¹ estamos alinhados com o princípio da 
“obrigação”. Para nós, na Casa¹, não existe um modelo 
de atendimento ou acolhida, existem modos distintos 
de exercer o trabalho de acordo com cada vivência, 
cada história, cada personalidade.

O desafio é fazer com que as pessoas entendam a 
complexidade da questão quando falamos em respeito. 
Não é só sobre diversidade, sobre representatividade, 
sobre opiniões, é sobre entendimento de mundo, de 
fatores históricos, sociais, econômicos, políticos e por 
aí vai. 

A LÍDER ESPIRITUAL
Monja Zentchu, discípula da Monja Coen Roshi

 “Respeito está baseado 
no autoconhecimento. Conhecendo quem realmente 
somos é que podemos começar a nos respeitar, e daí 
passar a respeitar todos e tudo o que nos rodeia.

Se temos a consciência de que pensamos de 
maneiras diferentes, que estamos em momentos 
diferentes nas nossas vidas, entendemos que se eu me 
respeito, não preciso pedir respeito a ninguém. E se eu 
me respeito, respeito automaticamente todas as pessoas 
que estiverem presentes na minha vida.

Respeito passa, primeiramente, pelo preceito 
budista: não matar. Isso significa que respeitamos 
qualquer manifestação de vida. Mas também não 
matamos pensamentos, relacionamentos. Não faço o 
que não quero que façam comigo. Respeito baseado na 
empatia, de saber que todos temos o mesmo direito de 
sermos felizes.

Dentre os maiores desafios para não se ter respeito 
passa pela ignorância - um dos venenos budistas, 
que e o estar afastado da verdade é uma das maiores 
dificuldades para atingir esse conhecimento de quem 
realmente somos, de saber nosso lugar no mundo, de 
nosso potencial, das nossas limitações, etc. O respeito 
deve ser treinado, em todos os momentos das nossas 
vidas. Respeito ao falar, ao pensar, ao agir, ao escutar, 
no trabalho. 

[Capa | destaque]
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Esse respeito baseado num profundo conhecimento de 
quem realmente é, não vai precisar nem falar, nem 
pedir respeito. Será respeitado e respeitará qualquer 
pessoa, situação, momento, que encontrar na sua vida”.

O EMPRESÁRIO 
Guilherme Setúbal, diretor-presidente do IBRI (Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores) e gerente de 
Relações com Investidores da Duratex.

 “Respeito é olhar o outro sem 
preconceito.

A companhia está passando por uma grande 
transformação cultural e respeito ao próximo é um dos 
pilares.

Respeito está presente em todos os níveis e 
patamares do relacionamento interno e externo da 
Companhia. Esse valor está exposto em todas as áreas 
da empresa”.

A LÍDER DO MOVIMENTO FEMININO 
Amalia Fischer, coordenadora geral do Fundo de 
Investimento Social ELAS - único fundo de investimento 
focado exclusivamente em mulheres no Brasil. 

“Tem-se falado muito ultimamente, nos últimos 
30, 40 anos, ou talvez desde o pós-guerra, devido a tudo 
que o fascismo e o nacional socialismo provocaram, de 
tolerância.

Tolerância vem do latim de tolerabilis, que 
significa aguentar, suportar algo, alguma pessoa. 
Ultimamente tem se falado muito mais de tolerar do 
que respeitar, sobretudo no campo dos direitos em geral 
– direitos civis, direitos humanos, direitos básicos.

Eu encontro a palavra tolerância muito longe do 
respeito. Suportar o outro é chegar a um limite – passado 
esse limite, a pessoa mata a outra, seja com uma facada, 
uma bala ou com uma palavra, pois palavras também 
matam. Vemos uma guerra de palavras todos os dias 
nas mídias sociais, em que as pessoas se toleram, mas 
não se respeitam.

O respeito também vem do latim, tem a ver com 
apreço, consideração, e a palavra indica que é um “olhar 
outra vez”, que quem merece respeito é aquele que você 
olha outra vez, não se trata só se olhar, mas também de 
mirar. Trata-se de olhar e mirar ao outro, tratar o outro 
com a mesma consideração com que eu me trataria. E 
sair da lógica de suportar o outro.

Por exemplo, em 1978, o movimento LGBT no 
México, quando fez a primeira parada gay, tinha como 
palavra de ordem “não queremos tolerância, queremos 
revolução”. Isso implica respeito”.

“O Respeito é um valor ético que implica se ver, 
se olhar mas olhar e ver o outro, considerando toda 
a dimensão do outro enquanto um diferente que tem 
os mesmos direitos. Esse é um exercício muito difícil. 
É quase como praticar uma nova maneira de estar no 
mundo. E é estar se policiando o tempo todo sem cair 
na culpa, porque temos introjetada uma sociedade 
patriarcal, autoritária, racista, sexista, que temos que 
descontruir em nós para poder respeitar. E o respeito é 
um valor cotidiano em nossa organização, está dentro 
dos nossos valores como organização, internamente e 
externamente. Sabemos que é uma construção difícil, 
mas não impossível”.

O DESAFIO DA DISSEMINAÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA

O tema respeito está na pauta da mídia. A Rede 
Globo lançou em 2016, uma plataforma amparada pela 
temática respeito com o apoio da UNESCO, UNICEF, 
UNAIDS e ONU MULHERES. As informações 
estão disponíveis no site indicado pela Assessoria de 
Imprensa da TV Globo. 

A plataforma sustentada pelo valor Respeito 
se amplia sob a égide de outras demandas e cada 
uma delas tem tido a divulgação de uma campanha 
temática sobre cada uma.

Respeito como base, seguido de Racismo. 
Assedio, Homofobia, Violência e Machismo. O 
objetivo é mobilizar a sociedade para o fortalecimento 
de uma cultura que não apenas tolere, mas respeite 
direitos com o objetivo de obter uma conscientização 
acerca da importância da prática diária do respeito e 
que envolve, consciência das diferenças, da percepção 
do outro, entre outras demandas, com base no desafio 
de disseminar a mudança de atitude.

A dúvida que se coloca em relação às 
campanhas na mídia, coletivas é se elas atingem 
individualmente o sujeito e levam à alteração desse 
valor. Como os especialistas no campo afirmam, o 
Respeito está diretamente relacionado à cultura, ao 
ambiente e à percepção de valor que o indivíduo foi 
experimentando ao longo de suas experiências em 
relação a esse ativo virtuoso.

Diversas outras organizações foram procuradas 
para dar seu depoimento acerca de suas interpretações 
sobre o tema, como o Unicef, a Unesco, o Instituto 
Ethos e mesmo a Rede Globo de Televisão. Todas 

elas manifestaram não desejar apresentar seu 
posicionamento e interpretação sobre o tema.

Em função do quadro político e de conflitos no 
contexto atual no Brasil preferimos não incorporar 
como personagens nenhuma autoridade ou 
representante de cargo público nessa edição temática.

Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro foi 
disponibilizada pesquisa na internet e cerca de 1000 
pessoas foram convidadas a responder o formulário 
virtual. Tivemos um retorno de 10% desse total, o que 
representou cerca de 100 questionários respondidos. 
Nessa pesquisa não nos preocupamos em saber 
idade, profissão ou perfil profissional. Nosso foco foi 
obter o maior volume possível de interpretações que 
pudesse traçar, no final, uma interpretação coletiva 
do significado do termo, fornecendo ao sujeito total 
liberdade para expor sua visão.
A seguir apresentamos os resultados gerais da pesquisa 
e a interpretação do coletivo sobre Respeito.
Nos orientamos, para apresentar essa interpretação, 
pelo enfoque quanti/quali da pesquisa e análise do 
discurso com base no método do Discurso do Sujeito 
Coletivo e da Fenomenologia da filosofia da linguagem. 
Esses métodos são adequados para expormos 

A INTERPRETAÇÃO
DO COLETIVO 
Com o intuito de ampliarmos o máximo 
possível as diversas interpretações e visões 
do que representa Respeito nos dias atuais 
desenvolvemos pesquisa com variados 
indivíduos, escolhidos de forma aleatória 
para responder questões sobre suas 
interpretações e vivências envolvendo a 
temática.

[Falas e percepções do Respeito]
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o pensamento e a essência de seus pensamentos sobre determinado tema ou assunto e ao mesmo tempo, 
preocupando-nos com a questão ética no uso de suas falas. 

Assim sendo, a primeira questão apresentada foi “Como você entende a palavra Respeito?”
Em relação à proporcionalidade, os atributos relacionados ao Respeito estiveram distribuídos como 

apresentado no gráfico 1.

Do total da amostra (100 respostas), 100% responderam à questão e dentre os atributos relacionados ao 
termo, Compreensão foi o valor mais citado, obtendo presença de 80% nas respostas recebidas (100). Igualdade 
(40%), Dignidade (20%) e os demais receberam a mesma proporcionalidade das respostas (10%). Ou seja, 
pode-se concluir que há uma demanda significativa por parte dos respondentes de maior compreensão no 
caminhar em direção a ações e práticas respeitosas.

 A segunda questão: “Você já enfrentou situações nas quais você não foi respeitado? Se positiva. O desrespeito 
é mais usual em que ambiente de seus relacionamentos cotidianos?”.

100% dos respondentes citaram ter passado por situações de desrespeito

Com a distribuição visualizada no gráfico 2.

100% foi desrespeitado

Gráfico 2- Respeito - Ambientes x instituições (votos dos participantes da amostra considerada)

É alarmante perceber pelos resultados obtidos, que o locus no qual os respondentes percebem as maiores 
atitudes desrespeitosas é no ambiente de trabalho e no ambiente público – externo à família. Mas há uma ampla 
percepção de ausência do respeito em todas as esferas, inclusive no ambiente familiar.

[Falas e percepções do Respeito]
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A questão três, abordando a pergunta “No Brasil, o Respeito é uma pratica?” apresentou como resultado: 
80% - Não e 20% Sim – um resultado que ilustra muito bem o enorme caminhar que temos à frente para 
alcançarmos um nível de sociedade respeitosa no Brasil.

Na questão quatro e a última apresentada aos participantes procurou-se levantar indicadores 
qualificáveis dos três maiores desafios que, na percepção e avaliação dos respondentes da pesquisa, pudessem 
ser apresentados. Assim sendo, o resultado mostrou que o principal de todos (gráfico 3).

Considerando os atributos da totalidade de votos obtida pelos termos apresentados, temos:

.o indicador “Compreensão” seguido de “Valores” e uma “Cultura de respeito na sociedade” são os dois 
principais atributos percebidos no coletivo na busca do Respeito. 

Compreensão teve 86 votos; Valores/Cultura, cerca de 89 votos, seguidos por Educação (50), 
Comprometimento e Política (no sentido e uma política de Estado que dissemine e eduque para o Respeito) 
com cerca de 48 votos e Justiça aparecendo com a menor votação, cerca de 24 votos. 

A pesquisa desenvolvida pelo Projeto NomuseLocus demonstra que Respeito irá exigir um longo esforço 
de toda a sociedade, do Estado, redundando numa questão de formação e disseminação ou recuperação dos 
valores e em educação que preconize essa variável virtuosa como diferencial cultural e mesmo de competitividade 
econômica para o país.

No tocante aos indicadores qualitativos colhidos nos discursos e nas interpretações expostas nos variados 
discursos expostos pelos participantes (respondentes no questionamento - desafios e interpretação acerca do 
Respeito), pudemos apresentar a seguir um discurso macro que ilustra a percepção sobre o termo.

INTERPRETAÇÕES DO COLETIVO – RESPEITO
Percebe-se que em termos de qualificação acerca do termo Respeito, a pesquisa trouxe interpretações 

envolvendo honra, trato, entendimento, consideração, deferência, aceitação, compreensão, aceitação, atitude, 
caráter, convivência, simplicidade. É interessante perceber a consciência sobre todas as searas significantes 
envolvendo o respeito. Mas, ao mesmo tempo, é importante ressalta consciência do esvaziamento ocorrido, 
bem como o esquecimento em relação a prática na sociedade.

Quadro 1 - As Interpretações sobre Respeito 

  

Honrar a si 
mesmo e ao 
outro 
 

Tratar o outro 
dignamente, 
lembrando dos 
direitos e deveres 

Agir de forma 
como gostaria 
que o outro 
tratasse a si 

Entender o 
espaço e 
necessidades do 
outro 

Negociar e 
chegar a um 
acordo comum 

Consideração Deferência a si e 
a terceiros 

Aceitar que a 
outra pessoa tem 
pensamento 
próprio 

Compreender 
que o outro pode 
ser e pensar 
diferente 

Atitude no 
relacionamento 
com o outro 
tendo como base 
que ele tem sua 
essência, 
independente do 
seu entorno 
cultural e social 

Forma de caráter 
para com outras 
pessoas 

Fundamental 
para o convívio 
em sociedade 

Entender o limite 
do próximo 

Entender as 
liberdades de 
expressões 
particulares e 
universais 

Algo que foi 
esquecido pelas 
pessoas 

Compreensão 
mútua entre os 
deveres e direitos 
de todos 

Compreensão 
mútua entre os 
deveres e direitos 
de todos 

Algo que está 
em falta no 
mundo 

Algo que há 
muito foi 
esquecido pela 
sociedade 

Ter 
consideração 
pelo próximo 

Dignidade Um valor que 
deve ser 
cultivado para 
exercer a 
cidadania 
plenamente 

Relações 
igualitárias e 
equilibradas 

Dignidade 

Entendimento 
do outro 

Simplicidade Um valor que 
determina 
igualdade nas 
atitudes 

Está relacionado 
com 
transparência, 
consideração no 
convívio e 
relacionamento 
entre as pessoas 

Assumir que o 
meu direito vai 
ate onde começa 
o do outro 

Aceitar o outro 
com certa dose 
de amor 

Agir 
corretamente 

Respeitar o 
limite das 
pessoas 

Compreensão 
em olhar o 
mundo com o 
olhar do outro 

Ouvir 
atentamente 

Atitude no 
convívio 

Compreensão 
dos pontos 
convergentes e 
diferentes entre 
os indivíduos de 
forma positiva 

Boas maneiras 
na relação com o 
próximo 

Dignidade Convivência 
saudavel 

Aceitar os limites 
do outro 

[Falas e percepções do Respeito]
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Simplicidade Humildade Ouvir o outro  
Humildade Ouvir o outro Entender e 

negociar 
 

Educação Conscientização Incentivo Educação 
Educação moral Pensar antes de 

falar 
Machismo Preconceito 

Racismo Cultura da paz Diversidade Politica salarial 
igualitárias entre 
generos 

Transformá-lo em 
lei 

Ordem Disciplina educação 

Consideração Valores Educação Moral 
Ética Afetividade Mudança de 

valores sociais 
Ego exagerado 

Auto estima 
exagerada 

Necessidade de 
reconhecimento 
exagerada 

Habito de 
reclamar de tudo 

Perda de valores 

Falta de respeito 
dos jovens 

Respeito e 
carregado com 
componente 
essencial de 
percepção 
individual 

cor Sexualidade 

religião empatia comprometimento etica 
Educação Cidadania Buscar o bem 

comum 
educação 

Cidadania Buscar o bem 
comum 

Aprender a se 
colocar no lugar 
do outro 

Gostar de ouvir o 
outro 

Aprender como o 
respeito aparece 
em nossas ações 
diárias 

Reciprocidade consciência Habito 

Dar mais valor ao 
conjunto que a 
unidade 

Vencer o ego Ter exemplos 
bons de políticos 
e demais 
autoridade 

Incluir etica na 
educação basica 

Premiar cases 
em que a noção 
de respeito foi a 
norteadora 

Incentivar o 
sentimento de 
fraternidade na 
população 

Governantes 
encarem a sua 
missão acima dos 
patamares de 
governo, 
elevando-a para 
patamares de 
existência da vida 
boa 

Os cidadãos 
organizados em 
entidades não se 
vejam apenas 
como sujeitos de 
direitos, mas 
como elementos 
que fazem a 
diferença no 
processo da vida 
boa agindo e 
reagindo com 
empatia na 
convivência com 
os demais 

Reconhecimento 
da família na sua 
essência, como 

Mais carater Mais amor Maior 
consideração 

 

  

Honrar a si 
mesmo e ao 
outro 
 

Tratar o outro 
dignamente, 
lembrando dos 
direitos e deveres 

Agir de forma 
como gostaria 
que o outro 
tratasse a si 

Entender o 
espaço e 
necessidades do 
outro 

Negociar e 
chegar a um 
acordo comum 

Consideração Deferência a si e 
a terceiros 

Aceitar que a 
outra pessoa tem 
pensamento 
próprio 

Compreender 
que o outro pode 
ser e pensar 
diferente 

Atitude no 
relacionamento 
com o outro 
tendo como base 
que ele tem sua 
essência, 
independente do 
seu entorno 
cultural e social 

Forma de caráter 
para com outras 
pessoas 

Fundamental 
para o convívio 
em sociedade 

Entender o limite 
do próximo 

Entender as 
liberdades de 
expressões 
particulares e 
universais 

Algo que foi 
esquecido pelas 
pessoas 

Compreensão 
mútua entre os 
deveres e direitos 
de todos 

Compreensão 
mútua entre os 
deveres e direitos 
de todos 

Algo que está 
em falta no 
mundo 

Algo que há 
muito foi 
esquecido pela 
sociedade 

Ter 
consideração 
pelo próximo 

Dignidade Um valor que 
deve ser 
cultivado para 
exercer a 
cidadania 
plenamente 

Relações 
igualitárias e 
equilibradas 

Dignidade 

Entendimento 
do outro 

Simplicidade Um valor que 
determina 
igualdade nas 
atitudes 

Está relacionado 
com 
transparência, 
consideração no 
convívio e 
relacionamento 
entre as pessoas 

Assumir que o 
meu direito vai 
ate onde começa 
o do outro 

Aceitar o outro 
com certa dose 
de amor 

Agir 
corretamente 

Respeitar o 
limite das 
pessoas 

Compreensão 
em olhar o 
mundo com o 
olhar do outro 

Ouvir 
atentamente 

Atitude no 
convívio 

Compreensão 
dos pontos 
convergentes e 
diferentes entre 
os indivíduos de 
forma positiva 

Boas maneiras 
na relação com o 
próximo 

Dignidade Convivência 
saudavel 

Aceitar os limites 
do outro 

Obs.: 40% responderam (amostra de 100 respostas) – se posicionaram
Com relação ao questionamento dos desafios existentes para a prática do Respeito destacam-se a 

educação (em alguns casos, a “educação moral”), a dificuldade em “ouvir o outro”, o incentivo à prática, 
a cultura da paz, a afetividade, a mudança de valores sociais, ressaltando a perda de valores, etc. É 
interessante notar o surgimento do indicador como a “auto estima exagerada” alinhada com a “necessidade 
de reconhecimento exagerado” – uma característica própria da superexposição contemporânea.

Quadro 2 – As interpretações dos Desafios

 

[Falas e percepções do Respeito]



-28- -29-

R E V I S T A  N O M U S E L O C U S  |  E D I Ç Ã O  0 1

‘‘A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO NO MERCADO’’
Respeito é um substantivo masculino oriundo do latim respectus, que define um sentimento positivo e significa 

comumente um comportamento de apreço, de consideração e de deferência.

Respeito é olhar o outro com suas diferenças 
individuais; com suas atitudes, opiniões e 
comportamentos próprios. Respeitar não 
significa concordar com o outro. Na ver-

dade, implica em não discriminar nem ofender out-
ra pessoa devido as suas escolhas. Evidentemente, as 
escolhas de uma pessoa devem respeitar o espaço da 
outra, visando o bom convívio social. 

O respeito é um dos valores mais importantes 
da sociedade, sendo relevante na interação social. 
O respeito busca impedir que uma pessoa tenha 
atitudes reprováveis em relação à outra. As religiões 
abordam o respeito ao próximo como uma condição 
fundamental para uma convivência saudável.

Gostaria de expandir esse assunto para o 
mundo do trabalho, das empresas atuais e do que 
está ocorrendo no “chão de fábrica”, nos ambientes 
de trabalho, sejam esses novos ou antigos, sejam “big 
data” ou Excel.

Independentemente do tamanho da empresa, 
respeitar um colaborador, par ou parceiro significa 
buscar incessantemente o seu desenvolvimento 
profissional. Se eu respeito um colaborador, devo 
contribuir para sua felicidade através da plenitude de 
seu potencial funcional.

Desenvolver não significa promover ou 
aumentar a remuneração de um colaborador, mas sim 
aperfeiçoá-lo para que possa realizar suas atuais tarefas 
de forma perfeita, com qualidade superior, buscando 
sempre desenvolver plenamente o seu potencial. 

Desenvolver significa transformar cada pessoa 
em um indivíduo que efetivamente tenha como valor 
a melhoria constante do seu trabalho. Aqui buscamos 
um indivíduo crítico que questiona o atual estado 
das coisas. Para o colaborador cíitico vir à tona é 
necessário respeitar as etapas em que ele se encontra 
apoiando o seu ciclo de desenvolvimento. 

Superar as lacunas cognitivas através do 
aprendizado é extremamente importante para uma 
melhoria contínua. Desenvolver significa agregar valor 
para todos os envolvidos, sejam outros colaboradores 
ou os acionistas 

E essa melhoria reflete diretamente na percepção 
dos clientes e dos fornecedores, gerando um fluxo 
contínuo de aperfeiçoamento e de resultados positivos 
para a empresa e, por consequência, para a sociedade. 

Relações com Investidores é um conjunto de 
atividades, métodos, técnicas e práticas que, direta 
ou indiretamente, propiciam a interação das áreas de 
Contabilidade, Jurídica, Planejamento Estratégico, 

Comunicação, Marketing e Finanças, com o propósito 
de estabelecer uma ligação entre a administração da 
empresa, os acionistas (e seus representantes) e os 
demais agentes que atuam no mercado de capitais, 
integrando a comunidade financeira nacional ou 
internacional.

Assim como em outras áreas estratégicas dentro 
da companhia, a atualização e o aprimoramento 
da área de RI podem significar um diferencial de 
qualidade para a reputação corporativa da companhia 
aberta. Isso contribui para que o programa de RI possa 
esclarecer os eventuais ruídos de comunicação entre a 
organização e seus diversos públicos.

Nesse aspecto quando se envereda pelo cenário 
da reputação de uma empresa, a atuação do gestor 
extrapola uma mera relação racional e estratégica, 
pois ele passa a ser “a voz” dessa organização no 
mercado junto a todos aqueles públicos que possuem 
ou relacionamento ou algum interesse com essa 
marca, empresa. Quando essa relação implica em 
relações de investimento, de aquisição, de consumo, 
essa responsabilidade aumenta significativamente e 
envereda pela confiança e a ética.

De um lado, incorpora uma relação de 
compromisso estabelecida entre a empresa, seus 
públicos e implica em um pacto com resultados 
econômicos e/ou financeiros pré-estabelecidos, o que 
irá resultar em uma obrigação assumida por uma 
ou diversas partes do processo, estabelecendo um 
comprometimento.

Independente de uma relação de compromisso 
de resultado no âmbito do mercado, essa “obrigação” 
implica no comprometimento com  o laço de confiança 
estabelecido em relação ao que se afirma em discursos 
com ações posteriores, envolvendo informações 
divulgadas, respostas fornecidas às solicitações, 
relações verdadeiras estabelecidas e ao diálogo da 
relação e, principalmente, as coerências percebidas ao 
longo do desenvolvimento de relacionamentos com 
os mais variados públicos da empresa.

No tocante ao resultado do comportamento 
de um gestor ou de uma empresa sua trajetória 
obtém-se a confiança, um elemento essencial na 
economia dos dias atuais e um ativo que a cada dia 
se torna um patrimônio de valor inestimável tanto 
para profissionais quanto para empresas, ela se 
transforma naquele elemento central, que  redundará 

em credibilidade, transformando-se em um 
conceito positivo do respeito de alguém ou de algo à 
organização como a professora, editora desta revista 
sempre destaca em suas falas. 

Transforma-se, por outro lado, no credito que 
determinado sujeito, cliente, investidor dará à uma 
marca, concedendo a segurança necessária para que um 
investidor, por exemplo, invista seus recursos, escolha 
determinada instituição em detrimento de outra.

Fornecerá no nosso universo de mercado aquele 
sentimento necessário a um consumidor de crença de 
que determinado produto ou marca é confiável, de 
melhor qualidade , que transmita percepção e firmeza, 
de que não falhará – oi que, concluindo, fornecerá a 
fé necessária de forma a atender as expectativas no 
tocante a projeção de valor – econômico e financeiro e 
moral de que elas serão atendidas – que as esperanças 
inseridas no ato, na crença poderão ser concretizadas. 

Para que esse Respeito seja desenvolvido ao 
longo das relações estabelecidas torna-se essencial 
uma prática de governança estabelecida nos pilares 
da transparência, que extrapola a ética e a definição 
de valores para mera apresentação no institucional 
corporativo. Governança preconiza compromisso 
com os valores de cada empresa, norteado por atitudes 
e ações honestas, comprometidas com as promessas 
que garantem a sustentabilidade do negócio, mas 
também com as relações estabelecidas.

Respeito só se pratica pela experiência que 
gera em todos aqueles públicos dos relacionamentos 
estabelecidos por uma organização, a fé necessária no 
que se fala e prática.

Geraldo Soares é membro e 
Coordenador do Comitê Superior 
de Orientação, Nominação e 
Ética do IBRI. É coordenador 
da Comissão de Comunicação 
e de Mercado de Capitais – 
IBGC. Presidente do Conselho 
de Supervisão da Apimec e 
Superintendente e RI do Itaú 
Unibanco Holding.

[Mercado]
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O texto que ora se coloca não caracteriza um 
texto acadêmico, posto que se dirige ao 
público em geral, a um nível médio de es-
colaridade e espera-se que sirva para que 

reflitam sobre eventuais propostas contidas.
Analisa as correlações propostas no título e 

busca cenarizar e exemplificar situações do cotidiano 
das pessoas.

COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO

A revolução cognitiva estabeleceu a língua, a 
linguagem, facilitando e estabelecendo o diálogo entre 
os humanos. Isso significa que diálogo e comunicação 
estabelecem de forma natural o elo de significados 
e significantes decorrentes onde imagens, sinais, 
símbolos, marcas, gestos, posturas, cores, significam 
e, desde que assimiláveis, comunicam.

A forma mais econômica e mais objetiva 
de comunicar se dá por meio da palavra falada, 
amplamente utilizada, onde destaca-se a classe 
política no Brasil, por meio de muitos discursos em 
palanques, na Câmara, no Senado, nas mídias de 
massa, em entrevistas.

O diálogo é inerente; é sinônimo de 
comunicação, até pela obviedade do fato de que 
se ele não ocorrer, trata-se de monólogo, onde 
alguém fala e os que são portadores de audição 
simplesmente ouvem. Era assim, antes do advento 
do computador.

Para que o diálogo se estabeleça seus princípios 
básicos devem ser observados, ou seja, é preciso 
aprender a ouvir e exercitar-se, de modo a evitar o 
pré-julgamento. Um exercício às vezes difícil, mas 
não impossível porque somos” julgamentolatras” por 
excelência. É também preciso “cenarizar”, colocar-
se no lugar daquele que fala para que, depois de 
ouvir, possamos compreender melhor o discurso, 
o enunciado e, se for o caso, julgar em bases mais 
concretas. O Estado dispõe de diferentes meios 
e formas para ouvir e não os utiliza por meio de 
profissionais preparados.

O avanço tecnológico possibilitou rapidez, 
eficiência e facilitação entre os diversos segmentos da 
sociedade civil via celulares, smarthphones, tablets, 

computadores, possibilitando o diálogo diário e mais 
interação entre os humanos.

A palavra escrita também se ampliou. O mais 
relevante nesse novo cenário é que emissores (quem 
fala, quem escreve) e quem recebe, os receptores 
(quem ouve, quem lê) estabelecem, com o avanço 
tecnológico, imediata comunicação e modificam, 
pela rapidez, pela facilidade de acesso, a interação 
entre pessoas. Somos emissores e receptores ao 
mesmo tempo, modificando as relações de poder 
não só entre pessoas, mas as relações do Estado com 
à sociedade civil. 

O Estado brasileiro apesar de reconhecer as 
mudanças, vem se adaptando à essa realidade de 
forma conturbada onde se vê ou a omissão, a fuga, 
o silêncio, ou as propostas de controle rígido como 
forma de manter a histórica e às vezes necessária 
regulação; ou até mesmo o maléfico controle, a 
dominação, nos diálogos circulantes na grande mídia; 
nas redes sociais ou onde se analise os atos e decisões 
do Estado frente a sociedade civil. A postura defensiva 
substitui a autocrítica necessária à democracia. Nunca 
admitem o erro.

Pouco preparado para aceitar a crítica, que dirá 
a autocrítica, o Estado, por meio de suas lideranças, 
deixa claro o despreparo.

Em 1987, pesquisa de campo realizada (tese 
de doutorado da autora realizada na ECA/USP) já 
evidenciava a falta de diálogo interministérios. De lá 
para hoje se observa melhoras, mas a sociedade civil 
continua lá fora, longe do Federal. Aliás a cultura do 
“ federal “enquanto sinônimo de poder, de decisão, 
de competência, de autoridade (forte componente 
do poder) tem hoje outros significados e valores 
que a sociedade civil no Brasil não aceita mais, 
quais sejam: corrupção, desperdício do dinheiro 
público, burocracia como forma de dominação legal, 
incompetência, falta absoluta de respeito, muita 
injustiça e mais cruel que a dominação, a violência.

O sistema bicameral e a forma como a República 
foi gerenciada provocou o desequilíbrio entre os 
poderes e a ruptura das instituições. A configuração 
do Estado entrou em cheque. Desequilíbrio entre os 
poderes que passaram a competir e medir forças.

A ex-Presidente Dilma Roussef, à época com 

‘‘COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE’’

O artigo analisa as possíveis contribuições da formação de profissionais de comunicação para sistematizar o 
diálogo do Estado com a sociedade civil.

Pretende-se, no desenvolvimento do texto, analisar situações concretas que evidenciam o papel da educação formal 
e as possíveis contribuições que facilitarão o ausente diálogo sistemático do Estado com a sociedade civil em 

cenário nacional, evidenciando a internet e as novas relações dos integrantes da sociedade civil.
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seu governo desgastado propôs o diálogo com a 
sociedade civil e a dominação ficou clara. Alegou 
que estava disposta a ouvir, mas a seguir pré-
julgou em estilo dominador e afirmou: se não 
quiserem falar. Sequer previu meios e formas hoje 
disponíveis para ouvir.

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

Após mais de 45 anos de exercício do 
magistério superior em instituições públicas e 
privadas, qualquer professor observa com facilidade 
que a educação anterior ao ingresso da criança na 
Escola formal é determinante na aquisição dos 
princípios básicos do cidadão no futuro.

As classes sociais, em especial a classe média, 
e a escalada social, permitiram novas formas 
de educação básica dentro dos lares. Assim a 
dependência, não só econômica, mas a psicológica 
foram fatores determinantes para a formação 
dos perfis dos jovens universitários de hoje. A 
predominância do egoísmo, da egolatria, da vaidade 
e até da irresponsabilidade, onde o jeitinho prevalece 
como solução de problema, são evidentes.

Se não há respeito ao professor na sociedade 
brasileira é porque a criança aprendeu a desrespeitar 
o professor desde seu nascimento. Dentro de 
casa ouve questionamentos onde seus direitos 
prevalecem sobre seus deveres nas relações de seus 
pais com a Escola. A superproteção e a força do 
capital são relevantes e isso se reflete na vida adulta 
e se nota claramente em níveis universitários.

A falta de vagas nas Universidades, a indevida 
fiscalização do Estado e a abertura de capital para a 
iniciativa privada determinou o ensino mercadoria. 
Some-se a isso a corrupção e a ausência do bem 
comum na classe política, o sucateamento das 
Universidades, somado ao descontrole do Estado 
que pouco investe em Educação, o que temos em 
termos de realidade é que uma esteticista ganha 
mais por hora/aula que um professor doutor.

O próprio Estado, sejam profissionais 
oriundos do ensino público ou privado, não só 
não conhece com clareza os profissionais de que 
dispõe como chega a menosprezar o profissional 
que supera a falta de preparo do próprio político 
seja em níveis municipal, estadual ou federal.

Em qualquer nível, o Estado não investe em 
pesquisa como instrumento de trabalho. Os resultados 
rápidos, o que significa votos, o discurso enganador é 
que, via de regra, prevalecem.

Essa realidade está evidente. Tome-se como 
exemplo a recente greve dos caminhoneiros que 
ajudou a quebrar o país. Ora, um Estado eficiente 
e gerenciado com base dela já teria, por meio de 
pesquisa, feito um mapeamento desse público. Público 
porque entre eles há problemas comuns, discutem, se 
informam, buscam o consenso.

A pesquisa permite identificar lideranças, 
levantar expectativas, detectar os problemas que 
afligem determinada categoria, enfim possibilita 
a pró atividade, a prevenção, o diálogo constante, a 
verdadeira simetria de mão dupla, onde se negocia 
com conhecimento de causa de ambas as partes 
envolvidas, onde os interesses em jogo se colocam 
o tempo todo e com a devida transparência, onde o 
“toma lá, dá cá” e os interesses em jogo se colocam de 
forma honesta e justa. 

No caso daquele que decide e daquele que 
sofre as consequências das decisões tomadas, como 
dialogar em situações onde sequer se pensou em 
prevenção, posto que os critérios de absorção de 
mão de obra qualificada no serviço público estão 
mais para a fidelidade ao partido, do que a fidelidade 
ao cargo ocupado. Some-se a isso o fato de que os 
caminhoneiros, via redes sociais, anunciaram, por 
algumas vezes, a greve que se avizinhava. A mídia de 
massa trabalha, obviamente com a massa e o Estado/
Nação desconhece seus públicos semelhante ao 
conceito paralelo apresentado pela editora e professora 
doutora, desta publicação, de sujeitos coletivos.

Quando se participa de reuniões do chamado 
“Conselhão”, que reuni todas as profissões 
regulamentadas do país, pouco se vê representantes 
da Câmara e do Senado dispostos a ouvir as categorias 
profissionais de modo a facilitar o diálogo. Que dizer 
de investirem em mapeamento desses públicos por 
meio de pesquisa, ou usar o direito inalienável do 
Estado para fiscalizar a atuação de Conselhos de 
Classe em prol da sociedade?

O que aconteceu com o advogado que você 
contratou e que lhe roubou? O que o Estado, além de 
dinheiro, cobra da OAB? Não sabemos.

E com o médico que quase lhe levou a óbito? O 

que cobra o Estado, além de dinheiro, do Conselho 
Federal de Medicina?Não sabemos.

E o professor que ao invés de lhe respeitar, 
transmitir conhecimento, procurou transformá-lo 
em filiado do partido dele? Como o Estado pretende 
descaracterizar a situação? 

Em outra perspectiva de análise, os Conselhos 
de Classe deveriam auxiliar e orientar a sociedade 
educando, informando e participando de uma nova 
visão do homem em sociedade. Alguns até fazem 
trabalhos nesse sentido, mas o fato é que cobrar desses 
Conselhos um trabalho efetivo nesse sentido é uma 
cobrança necessária no Brasil de hoje.

CONCLUSÃO

Ninguém mais aguenta e nem acredita no 
Estado arrecadador, ineficiente e surdo aos anseios 
da sociedade brasileira que faz com que os” memes” 
proliferem nas redes sociais, os quais tem significados 
significantes e indicam uma sociedade estressada 
onde o poder negativo prevalece como impeditivo da 
urgente necessidade de transformações e mudanças 
reais e concretas como o enxugamento da máquina 
estatal, o desaparecimento do foro privilegiado, 
a diminuição da corrupção e da violência e, para 
começar algumas reformas .Pelo menos a Reforma 
Tributária e a Reforma Política e, obviamente a busca 
do equilíbrio entre os poderes como manutenção do 
Estado democrático de direito. 

E também de nada adianta dizer que você não 
gosta de política, posto que ela, a política defini sua 
vida em sociedade. O que você consome, o que você 
paga de tributos, o seu ir e vir, o seu trabalho, o seu 
entretenimento, as suas relações entre pessoas. A 
política é o exercício do poder. Todos nós, por meio do 
voto atribuímos poder a alguém que nos representará. 
É nossa atitude respeitosa em nosso papel de cidadão. 
Pense nisso!

Sidineia Gomes de Freitas é 
Professora Titular do Programa 
de Pós-Graduação em Marketing 
Político da ECA/USP. Profa. 
Emérita da FECAP
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Para iniciar este artigo retomo à classificação dada pela Academia do Exército americano nos idos do ano 
de 1987, do sculo passado e que continua extremamente atual na segunda decada do seculo 20. O cliché 
bastante disseminado na ocasião afirmava: vivemos nos tempos do “VUCA WORLD”, que é demonstra-
do no quadro a seguir.

No ambiente do seculo XXI no qual toda a 
vida é líquida (Bauman), volatil e móvel, o Mercado 
apenas reflete a realidade na qual ele faz parte, ou seja, 
volatil, incerto, complex e ambíguo. Viver, conviver, 
pensar, planejar nessa realidade tornou-se desafiador 
é motivo de auto superação diária.

Isso torna o mundo um grande desafio para 
seus integrantes em todas as esferas da vida moderna. 
E a ideia deste artigoi é abordar como as empresas, 
de mercados B2C1 ou B2B2, estão se adaptando (ou 
não!) a esse contexto em relação às suas marcas e 
relacionamento com o cliente.

Um dos fatores complicadores desse 
relacionamento entre empresas e clientes hoje em dia é 
a democratização da comunicação social, atualmente 
categorizada sob dois pilares: a tradicional, em 
massa e a autocomunicação, a interpessoal, dirigida 
ao indivíduo. Ambas coexistem, interagem e se 
complementam, como tem exposto a professora e 
editora desta publicação (OSHIRO, 2017, pg 121). 
Tudo junto e misturado! 

Associado a este novo contexto comunicacional 
com o mercado (mas não limitado a ele), de 
forma direta ou indiretamente, está o aumento da 
concorrência que expandiu-se alem do universo da 
propria marca. Ela atingiu um nível de complexidade 
nunca antes imaginado. Tudo de repente parece ter 
se transformado em commodities. No Brasil, por 
exemplo, em nosso segmento de Mercado – energia 
- tem mais de 150 fabricantes de cabos elétricos 
homologados no país (INMETRO), há 20 anos 
coexistiam não mais do que 20.

A entrada da China com seus gadgets e um 
volume e capacidade descomunal de produção e 
colocação no Mercado de produtos com preços 
mais do que competitivos introduziu um adicional e 
indicador de extrema complexidade para decisões e 
estrategias a todos os fornecedores e marcas locais e 
globais. 

Diante desse cenário me vem à cabeça uma 
indagação que passou e ainda passa por muitos 
gestores de mercado e de marcas diariamente e 
naqueles momentos especiais de elaboração de seus 
planejamentos: “como a Apple que vende “apenas” 
dispositivos eletrônicos, consegue alcançar 90% de 
1  Business to consumers ou negócios com 
consumidores
2  Business to business ou negócios com em-
presas

participação nos lucros do setor nos Estados Unidos 
e manter alto nível de fidelidade dos seus clientes? E a 
Disney, que ao oferecer apenas “parques de diversão” 
torna-se o grande símbolo mundial de alegria e 
referência geográfica (quem é que fala que vai “para 
Orlando”?), obtendo mais de 70% de taxa de retorno 
dos seus visitantes, em detrimento de outros parques 
de diversão mais novos e inovadores?”

Para alguns especialistas a resposta está no 
“Golden Circle” (SINEK, 2011): ou seja, dar resposta 
do por quê; como e o que define sua marca e seu 
objetivo como empresa ou organização.

GOLDEN CIRCLE

QUESTIONAMENTO DO GOLDEN CIRCLE

 

Algumas empresas estão vendo no “Golden 

‘‘MARCA E CLIENTE: DO “O QUE” AO “POR QUÊ’’
Dois termos contraditórios, desafiadores e estimulantes para toda e qualquer empresa, seja ela de que setor ou 

tamanhp for. Esse artigo discorre a respeito do universo dessas duas personas essenciais do Mercado

[Artigo]
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Circle” a (não tanto!) nova forma de apresentar aos 
seus clientes a sua criação de valor; sua diferenciação; 
sua causa e o seu posicionamento, comunicando-se, 
enquanto marca, através do “por que eu faço isso” e 
não só do “como faço” ou “o que faço”. 

Praticamente 100% das empresas fazem “como 
faço” ou “o que faço”. Mas para ir alem e realmente 
resolver as “dores” dos clientes é assumer o desafio 
de mostrar o por que você faz (SINEK, 2011). Dessa 
maneira, essa persona denominada “cliente” poderá 
iniciar um processo que transcende a relação de 
consume e que permeia os valores imateriais como se 
fosse capital fixo da empresa (PRADO; CAZELOTO, 
2006).

Se a Apple estabelecesse sua relação com os 
clientes da forma tradicional ela diria: “fazemos 
ótimos computadores (“o que”), bonitos e fáceis de 
usar (“como”). Quer comprar um?”

O QUE VOCÊ RESPONDERIA?

Agora, veja a diferença na forma como ela 
realmente faz: “em TUDO o que fazemos acreditamos 
que podemos mudar o mundo e SEMPRE pensamos 
de forma diferente (“por quê”). Fazemos isso em 
nossos produtos tornando-os muito bonitos e fáceis 
de usar (“como”). Inclusive nos nossos computadores 
(“o que”). E você, sabe qual sua razão de ser?”

SUA RESPOSTA MUDOU?

Você pode pensar: “claro, faz todo o sentido 
para empresas de B2C que acessam diretamente o 
cliente final”. Mas e as empresas B2B? Essa é a grande 
pergunta que me faço há quase 20 anos no mercado 
B2B. Algumas experiências recentes mostraram-
se de muito sucesso quando conseguimos traduzir 
o propósito da empresa (por exemplo, no foco em 
sustentabilidade) quando oferecemos ao cliente-
empresa, a revisão de projetos supervisionados que, 

em escala, apresentará economia de investimentos 
e recursos, permeando todo o ciclo de compra - do 
suporte no projeto à instalação e manuseio do produto.

Mas, amparando-me na temática desta 
publicação que me foi apresentada, na resposta ao 
“como” e quando pensamos no “por quê”, a resposta fica 
muito mais complexa. O porque passa, efetivamente, 
pelo significado que extrapola as relações de Mercado 
e envolve a prática diária, a superação dos desafios que 
são apresentados pela conjuntura do ambiente. Mas, 
cada um destes indicadores deve estar integralmente 
alinhado ao propósito e à essência que determinaram 
a existência da empresa. Essa relação passa pela 
indagação essencial do que a marca pensa em ofertar 
ao cliente, além do produto, da sua necessidade.

Significa ir além da mera relação de troca. 
É essencial que ela seja permeada por ações que 
passam pelo desenvolvimento do olhar do desejo, do 
momento e dos recursos disponíveis de cada cliente. 
O desafio é essa adequação entre os olhares dessa 
relação do fornecedor e do cliente. Eles, logicamente, 
devem estar integrados em transparência, respeito 
tambem para com os compromissos determinados 
pelos investidores, os colaboradores e para com o 
comprometimento com uma sociedade complexa que 
é agente e persona do mesmo ambiente de Mercado 
em que cada marca participal.

Essa relação é complexa, mas seguindo o 
parâmetro do Golden Circle, muitas respostas podem 
estar à sua disposição e você nem as está percebendo.

Experimente o “por quê”! Pode ser um exercício 
interessante para a sua marca também em direção à 
confiança!

Melina Konig - jornalista, 
especializada em comunicação 
corporativa e mestre em negócios 
e mercado. Atualmente é gerente 
de marketing estratégico e 
comunicação na America Latina 
da Nexans.
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