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CIDADANIA 
CORPORATIVA

Parte III: Mitos & verdades da 
cidadania corporativa



A COMPETIÇÃO 
PODE SER 
COOPERATIVA

As imagens do “mundo cão” e do 
“cada um por si”, tão comuns no meio 
dos negócios, estão definitivamente 
ultrapassadas. É verdade que o mundo 
pode ser um lugar bastante competitivo 
e nem sempre justo, mas ele não 
precisa ser cruel nem se deve “fazer 
qualquer coisa para sobreviver”. 

A vida corporativa, diferentemente 
da vida na selva, é essencialmente 
cooperativa, e nela a competição só 
é possível nos limites de direitos e 
deveres partilhados. De fato, a teoria 
da evolução demonstra claramente que 
a cooperação geralmente é a melhor 

“Onde há trabalho há riqueza, e 
onde há cooperação há paz.”

Paulo de Tarso

VERDADE

estratégia, mesmo na natureza. Um 
de seus princípios basilares, inclusive, 
é a ajuda mútua existente desde os 
organismos multicelulares mais simples 
até as colônias de abelhas, formigas, 
animais de carga, feras e, finalmente, os 
próprios seres humanos. 

Essa questão, frequentemente abordada 
por diversos especialistas, de cientistas 
a poetas, evidencia a noção de que, 
privado da vida em comunidade e de 
uma cultura, o homem seria um animal 
patético e praticamente indefeso. Nosso 
cérebro, comparativamente grande e 
desenvolvido, teria pouco valor sem 
a herança colaborativa de gerações 
sucessivas e a habilidade de cooperar e 
se organizar através da linguagem. 

Uma antiga parábola judaica esclarece 
a mentalidade limitada de quem insiste 
que a competição não pode ser uma 



prática saudável e cooperativa (The 
Talmud, 2009):

Um discípulo se queixou para o rabino 
de que um homem abrira um negócio 
concorrente. “Ele está tirando meu meio 
de vida!”, disse. “Você deve aconselhá-lo 
a fechar a loja!”

Tranquilo, o rabino disse: “Já percebeu 
como um cavalo se comporta quando 
é levado para uma poça? Ele começa 
a bater os cascos furiosamente na 
água. Somente quando a água está 
bem lamacenta e menos saborosa ele 
começa a beber. Por que age assim?”

“Não sei”, respondeu o homem. 

“Porque vê seu reflexo na água e acha 
que outro cavalo veio beber sua água. 
Então bate com os cascos até ‘expulsar’ 
o outro. O que ele não entende é que 
Deus criou água suficiente para todos os 
cavalos.” 

O juiz da Suprema Corte dos Estados 
Unidos Louis Brandeis escreveu que 
“competição consiste em tentar fazer 
as coisas melhor do que qualquer outra 
pessoa, ou seja, criar ou vender um 
produto melhor por um preço menor, 
ou prestar um serviço melhor. Lançar 
mão de métodos típicos do pugilismo e 
simplesmente ‘nocautear o adversário’ 
não é competição. Isso é matar um 
concorrente” (Brandeis, 1913). 

Nenhum negócio alcança o sucesso 
eliminando a concorrência, assim como 
nenhum executivo ou gerente já teve 
êxito simplesmente destruindo seus 
rivais. Ao travarem guerras inúteis 
uns com os outros, muitos líderes só 
percebem tarde demais os efeitos 
destrutivos dessa postura para todos 
– essas batalhas cruéis geralmente 
terminam sem vencedores e com uma 
enorme devastação socioeconômica.  

Competição consiste em tentar fazer as 
coisas melhor do que qualquer outra pessoa, 
ou seja, criar ou vender um produto melhor 
por um preço menor, ou prestar um serviço 
melhor. Lançar mão de métodos típicos 
do pugilismo e simplesmente ‘nocautear o 
adversário’ não é competição. Isso é matar 
um concorrente.

Louis Brandeis

“



O SELF-MADE MAN 
É UMA PESSOA QUE 
NÃO PRECISA DE 
NINGUÉM

MITO

“O que há de melhor no homem somente 
desabrocha quando se envolve em uma 

comunidade.”

Albert Eistein

O self-made man, conceito americano 
que significa “homem que se fez 
por conta própria”, foi por décadas 
repetido e aplaudido mundo afora. O 
pai da expressão, o célebre Benjamin 
Franklin (1706-1790), também pai do 
empreendedorismo americano, sempre 
dizia: “Quem tem caráter, trabalha, 
trabalha e trabalha, vence”. 

Contemporâneo de Lincoln, o brilhante 
escritor e orador abolicionista Frederick 
Douglass (1818-1895) foi o segundo a 
utilizar a expressão, porém expandiu a 
ideia para destacar a importância da 
comunidade na trajetória de todo ser 
humano bem-sucedido, seja qual for 
sua área de atuação (Douglass, 2021). 
Em uma emocionante carta aberta a 
seu antigo senhor, de quem fugira anos 
antes, Douglass exalta tanto a liberdade 
quanto a cooperação que devem reger 
as relações humanas, dizendo: 



“Não há telhado sob o qual você estaria 
mais seguro do que o meu, e não há 
nada em minha casa que possa ser 
preciso para o seu conforto, que eu não 
daria prontamente. De fato, eu deveria 
estimar como um privilégio dar a você 
um exemplo de como a humanidade 
deveria tratar um ao outro. Eu sou seu 
companheiro, mas não seu escravo.” 

Franklin, por sua vez, deixou a herança 
não para a própria família, mas para 
custear, durante mais de um século, a 
primeira escola voltada aos pequenos 

empresários, que existe até hoje na 
Pensilvânia. Para ele, uma iniciativa 
privada robusta só era possível em 
um ambiente social igualmente forte e 
sadio. 

O mito do individualismo, do herói 
solitário que desbrava novos mercados 
sem a ajuda de ninguém e estabelece 
um grande empreendimento, não 
poderia estar, portanto, mais distante 
da original natureza da negociação 
americana, fundamentada em um forte 
espírito cidadão e colaborativo. 

Quem tem caráter, trabalha, 
trabalha e trabalha, vence.

Benjamin Franklin

“



VERDADE

“Os investimentos em conhecimento 
geram os melhores dividendos.”

Benjamin Franklin

Ao contrário do dinheiro, o 
conhecimento não é um ativo 
impessoal – ele não reside em livros, 
bancos de dados ou softwares; 
instrumentos que apenas armazenam 
informações. O verdadeiro 
conhecimento, por outro lado, só pode 
ser exercido e compartilhado por seres 
humanos. A economia, afinal, é uma 
ciência sobre as pessoas, não sobre 
objetos de riqueza (Mises, 2018). 
O filósofo e economista austríaco 
Friedrich Hayek (1899-1992) dizia 
que todo avanço econômico da 
humanidade deriva da incorporação 
de elementos subjetivos, como 
criatividade, preferências, planos e 
expectativas (Hayek, 2011). Assim, 
enquanto nas sociedades antigas 
a pessoa culta era vista como um 
ornamento, um ser distante, superior e 
reverenciável, hoje a pessoa instruída 
é um emblema social, e todo o seu 

conhecimento será inútil se ela não 
tiver capacidade ou disposição para 
incorporá-lo aos valores, crenças e 
demandas da comunidade em que vive. 
Em seu romance publicado em 1943, 
“O jogo das contas de vidro”, o escritor 
alemão Hermann Hesse (1877-1962) 
imaginou um mundo em que uma 
irmandade de intelectuais, artistas 
e humanistas vivem em esplêndido 
isolamento, dedicados à Grande 

O CONHECIMENTO É UM 
ATIVO INDISPENSÁVEL 
PARA ENTENDER 
O PASSADO E 
CONSTRUIR O FUTURO



Tradição, à sabedoria e à beleza. No 
entanto o herói, o mais graduado Mestre 
da Irmandade, decide, no final, voltar à 
realidade vulgar, poluída, turbulenta e 
desgastada por conflitos, pois descobre 
que seus valores são falsos, a não 
ser que eles tenham relevância para o 
mundo. 

Qualquer pessoa, seja ela um 
empreendedor revolucionário, um 
gênio criativo ou um profissional 
super competente, deve desenvolver 
a capacidade de usar seus 
conhecimentos e habilidades como 

suporte para o presente e para 
melhorar o futuro de todos – sob pena 
de isolar-se em um mundo paralelo, 
fictício, longe dos problemas, mas 
ainda mais distante da realização 
pessoal de uma vida compartilhada. 
Como afirma o sociólogo francês 
Edgar Morin: “Há uma inadequação 
cada vez mais ampla, profunda e 
grave entre os saberes separados, 
fragmentados, compartimentados entre 
disciplinas, e, por outro lado, realidades 
e problemas cada vez mais transversais, 
multidimensionais, transnacionais, 
globais, planetários” (Morin, 2000).  

Há uma inadequação cada vez mais 
ampla, profunda e grave entre os 

saberes separados, fragmentados, 
compartimentados entre disciplinas, 

e, por outro lado, realidades 
e problemas cada vez mais 

transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais, planetários.

Edgar Morin

“



“NEGÓCIOS SÃO 
NEGÓCIOS” MITO

Os negócios sempre foram e 
continuarão sendo uma influência 
civilizadora. Afinal, o ponto central 
de qualquer negócio bem-sucedido 
é a necessidade de descobrir 
as demandas e os desejos das 
pessoas, analisá-los e satisfazê-
los eficientemente, formando laços 
comunitários, estabelecendo acordos 
e construindo assim uma boa 
reputação. 

Apesar disso, o que geralmente se 
pensa e divulga sobre os negócios 
não reflete esse conceito básico de 
civilidade, integridade e cultivo de 
virtudes – não apenas as econômicas, 
da prosperidade, da esperteza e 
da tenacidade, mas também as 
socioambientais, da confiança, da 
cooperação, da lealdade, da ética 
e do respeito à natureza. A partir 
daí, é fácil desmentir o mito de que 
“negócios são negócios” – eles não 
são independentes, alheios à realidade 
em que estão inseridos, mas sim 
uma parte essencial da vida e da 
comunidade humana. 

Essa ideia é também defendida 
pelo investidor e filantropo húngaro-
estadunidense George Soros, que 

enxerga o atual sistema capitalista 
global como uma “forma distorcida 
de sociedade aberta”. Segundo ele, 
toda sociedade aberta se baseia 
no reconhecimento de que a nossa 
compreensão é imperfeita e de que 
nossas ações geram consequências 
impremeditadas (Soros, 1998). 

Todas as instituições são suscetíveis 
de falhas, mas nem por isso devemos 
abandoná-las; ao contrário, devemos 
equipá-las de mecanismos intrínsecos 
de correção de erros – que incluem 
os mercados e a democracia. No 
entanto, nenhum deles funcionará se 
não estivermos conscientes da nossa 
falibilidade e dispostos a reconhecer 
nossos equívocos. 

Vivemos um momento de terrível 
desequilíbrio – temos uma economia 
global sem uma sociedade global que 
a sustente. Para superar esse desafio, 
precisamos urgentemente colocar em 
movimento um processo interativo e 
cooperativo que estabeleça o ideal da 
nossa sociedade aberta – um processo 
em que assumimos francamente as 
imperfeições do sistema vigente, 
exercemos nossa cidadania e honramos 
os valores humanos universais. 



MITO

“A primeira pergunta feita a uma pessoa 
no Julgamento depois da morte é: ‘Você 
conduziu seus negócios com boa-fé?’”

Raba, no Talmude

A integridade é um conceito complexo, 
que muitas vezes confunde-se com a 
honestidade, embora existam diferenças 
importantes. A honestidade é muito 
mais limitada e menos nobre que a 
integridade, como bem ilustra esta 
reflexão do professor da Universidade 
de Yale e romancista Stephen Lisle 
Carter: 

Deitado em seu leito de morte, um 
homem “confessa” à sua esposa 
pesarosa que tivera um caso anos atrás. 
Trata-se, evidentemente, de um exemplo 
de honestidade (o sujeito está falando 
a verdade), mas será que é também 
um exemplo de integridade? Carter 
ensina que esse ato final para “lavar a 
alma” foi desnecessário e cruel, sem 
consideração pelos sentimentos da 
mulher; foi, portanto, a própria antítese 
da integridade, que consiste em olhar 
para o quadro maior, em que o bem-estar 
da mulher deveria ser preservado. A 
honestidade do sujeito serve somente a 
seu egoísmo. 

A integridade é frequentemente mal 
interpretada também como a simples 
resistência à tentação; para ser íntegro, 

PARA SER UM BOM 
PROFISSIONAL/
EMPRESA, BASTA SER 
HONESTO E ATUAR 
DENTRO DA LEI



contudo, não é suficiente não ceder – 
alguém que erra pode ser muito mais 
íntegro do que outro que prefere se 
abster. Nos negócios, principalmente, 
a integridade não pode ser mantida 
apenas se omitindo. 

Outro velho conto judaico elucida essa 
questão: 

Certo dia, um rabino estava recitando 
suas orações matinais quando passou 
por ele um homem interessado em 
comprar seu jumento. Sem querer 
interromper suas orações, o rabino 

ignorou as perguntas do sujeito. 
Sempre que ele perguntava sobre o 
animal, o rabino permanecia calado. O 
homem achou que o silêncio do rabino 
significava que o preço oferecido era 
muito baixo, por isso foi aumentando 
sua oferta. Finalmente, quando terminou 
de rezar, o rabino disse: “Eu decidi lhe 
vender meu jumento pelo primeiro 
preço que me ofereceu, mas não 
quis interromper minhas preces para 
fecharmos o negócio. Pode ficar com 
o jumento pelo primeiro preço; não 
aceitarei uma oferta maior” (The Talmud, 
2009). 

ESTATUTO DO BOM 
COMPORTAMENTO 

CORPORATIVO (JAPÃO)

PARA REFLETIR

Criada em 1946, durante a ocupação 
norte-americana, a Keidanren é a maior 
e mais antiga associação de negócios 
do Japão. Ela detém um enorme 
poder político no país e é reconhecida 
mundialmente como uma significativa 
organização não-governamental (ONG). 
Após o Japão ser duramente criticado 
nos anos 80 por sua postura em relação 
a assuntos ambientais, ela estabeleceu 
um Estatuto Ambiental Global, em 
1991. Poucos meses depois, ela lançou 
o Estatuto do Bom Comportamento 
Corporativo, cujos sete princípios 
fundamentais são (Pacific Affairs, 
1987): 

1. Empenhar-se para oferecer produtos 
e serviços excelentes, que sejam úteis à 
sociedade; 

2. Esforçar-se para possibilitar que os 
funcionários levem uma vida confortável 
e plena e respeitá-los como seres 
humanos; 

3. Conduzir atividades corporativas de 
tal maneira a levar em consideração a 
proteção ambiental; 

4. Empenhar-se para fazer uma 
contribuição à sociedade não apenas 
através de atividades filantrópicas, mas 



incorporando as demandas sociais ao 
modus operandi da empresa; 

5. Trabalhar para melhor o bem-estar 
social através de iniciativas de negócios;

6. Abster-se firmemente de 
comportamentos que possam ferir a 
cultura e a diversidade social, incluindo 
ter qualquer conexão com organizações 
danosas à comunidade;

7. Sempre promover a livre comunicação 
com os consumidores e residentes por 
meio de atividades de relações públicas 
e audiências abertas, esforçando-se 
para fazer com que a cultura corporativa 
se molde às necessidades sociais.

No Japão, o relacionamento entre os 
negócios e a sociedade é muito mais 
próximo do que em outros países, como 
os Estados Unidos, a China e o próprio 
Brasil. Ao traduzir “responsabilidade 
social corporativa” para o japonês, por 
exemplo, uma corporação, definida em 
inglês como “um conjunto de pessoas 
autorizadas a agir como um indivíduo”, 
tem suas origens em “encontrar-se em 
um santuário” e “iniciar um negócio”, 
que juntos formam o termo “sociedade”. 
Em japonês, corporação e sociedade 
são praticamente sinônimos, pois um 
negócio nipônico só consegue lucrar se 
beneficiar toda a sociedade local 



PARA SABER+

Compaixão ou 
competição. Valores 
humanos nos negócios 
e na economia. Dalai 
Lama. Editora Palas 
Athena, 2006. 

TED Talks: O novo poder da colaboração, 
com Howard Rheingold

Assistir

Humanidade: Uma 
história otimista 
do homem. Rutger 
Bregman. Editora Crítica, 
2021. 

Primatas e filósofos: 
Como a moralidade 
evoluiu. Frans de Waal. 
Editora Palas Athena, 
2020. 

O crítico e escritor americano 
Howard Rheingold fala 
sobre a chegada do mundo 
colaborativo, mídia participativa 
e ação coletiva - e como a 
Wikipedia é na verdade um fruto 
natural do instinto humano de 
trabalhar em grupo.

https://www.ted.com/talks/howard_rheingold_the_new_power_of_collaboration
https://www.ted.com/talks/howard_rheingold_the_new_power_of_collaboration
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