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OPINIÃO

Existe empatia e alteridade 
no mundo corporativo?

Hoje em dia, uma 

das palavras mais 

recorrentes no mundo 

corporativo é “empatia”

Defi nida popularmente 
como “a capacidade 
de se colocar no lugar 

do outro”, as empresas, os 
jornais, os livros “modinhas” e 
os coaches têm se apropriado 
dessa palavra para promover 
uma dinâmica de trabalho co-
laborativa nas empresas, que 
supostamente geraria certa fe-
licidade, motivação, bem-estar 
no ambiente de trabalho, entre 
outras coisas. Parece que a pa-
lavra “empatia” foi evocada no 
mundo corporativo junto com 
a demanda da inclusão social 
e da igualdade, essas, por sua 
vez, de extrema importância e 
urgência em nossa sociedade. 

Entretanto, a forma com que 
o mundo corporativo tem pen-
sado e agido na implantação 
tanto da empatia quanto da in-
clusão social parece responder 
a uma lógica cartesiana, pau-
tada pelas normas, leis, etc., e 
que não percebe o bullying, o 
assédio e a discriminação que 
acontece dentro da empresa 
entre colegas, pois isso não é 
revelado nos números e grá-
fi cos sobre responsabilidade 
social das corporações. 

A empatia não é um instru-
mento. Em seu livro “A Era da 
Empatia: lições da natureza 
para uma sociedade mais 
gentil”, Frans de Waal mostra 
que a empatia é uma condição 
humana. Hoje se tem falado da 
empatia como se nós, seres 
humanos, não fôssemos empá-
ticos. Uma das características 
que nos manteve vivos e resi-
lientes desde os tempos mais 
primevos foi o gregarismo (a 
vida em grupo), cujo um dos 
cimentos é a própria empatia. 

Talvez nós repetimos tanto a 
frase “empatia é se colocar no 
lugar do outro” que esquece-
mos o que realmente ela é. Mas, 
acredito que essa frase esteja 
errada, pois a empatia não é 
lógica. Uma pessoa não precisa 
pensar, refl etir e fi losofar sobre 
estar no lugar do outro. Basta 
conviver (no sentido de viver 
juntos e não suportar). A em-
patia não passa pelo crivo da 
racionalidade. É mais do que 
se sentir no lugar do outro, 
pois isso seria somente julgar 
ou entender o outro a partir 
da nossa lógica e das nossas 

experiências. 
Empatia é estar na pele do 

outro, e assim sentir o mundo 
a partir do outro, de seu lugar, 
de suas experiências, de suas 
verdades. A empatia nos faz 
perceber a complexa rede 
que liga cada ser humano e 
entender que, na verdade, 
somos um só, colaborando: 
“co-laborando”, ou seja, traba-
lhando juntos para um fi m que 
benefi cie a todos. Pergunto 
se, neste mundo Hobbesiano 
em que “o homem é o lobo 
do homem”, ou seja, é extre-
mamente competitivo, e as 
empresa visam o lucro e nada 
mais, se existe uma honesta 
empatia, inclusão e igualdade. 

Talvez tenhamos que pensar 
em uma nova lógica econômi-
ca. Uma lógica pautada pela 
frase de Boaventura de Sousa 
Santos:  “temos o direito a 
ser iguais quando a nossa 
diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes 
quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a neces-
sidade de uma igualdade que 
reconheça as diferenças e de 
uma diferença que não produ-
za, alimente ou reproduza as 
desigualdades.

Por fi m, essa digressão pode 
indicar que estamos pensando 
em empatia da forma errada. 
Afi nal, empatia gera alteri-
dade: o aceitar e entender o 
outro, mesmo que suas ideias, 
ideais e opiniões sejam total-
mente diferentes. Basta entrar 
nas redes sociais, um dos pon-
tos centrais de sociabilização 
atual, para perceber que a 
alteridade já não está mais 
lá. A diferença é vista como o 
bode expiatório, pronto para 
o derramamento de sangue.

A pergunta fi nal é: “a quem 
serve o Graal?”. No caso: “para 
que a empresa quer implantar 
a empatia, a inclusão e a igual-
dade?”. Seria perfeito se real-
mente as empresas estivessem 
buscando e investindo cada vez 
mais em seus funcionários, em 
prol deles próprios. Mas ela 
também poderia estar seguin-
do essa lógica para tentar se 
enquadrar em uma demanda 
social, usando a imagem da 
inclusão e da empatia para si 
e, de fato, ser somente mais 
uma propaganda.

(*) - Professor e palestrante, é 
doutorando com bolsa Prosup Capes, 

e mestre em comunicação e cultura 
midiática pela Universidade Paulista.

Leonardo Torres (*)
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News@TI
Webinar gratuito discute o papel do RH em 
meio à carreira 4.0

@O avanço da tecnologia e o aparecimento de novas pro-
fi ssões têm se traduzido em um desafi o sem precedentes 

para a área de RH. As empresas lidam hoje com a expectativa 
do amplo crescimento da robotização e da criação de funções, 
até então, inexistentes. Para se ter uma ideia da complexidade 
do tema, um levantamento feito por pesquisadores de Oxford 
e Yale mostra que todas as profi ssões atualmente existentes 
serão assumidas por robôs em 125 anos. E, embora pareça 
distante, fato é que, para uma série de atividades, os seres 
humanos não serão mais necessários em um futuro muito mais 
próximo. Diante disso, o que o RH precisa fazer para se pre-
parar para os novos tempos? É função da área interferir, por 
exemplo, na construção de novas carreiras? Além disso, como 
o RH deve lidar com os chamados talentos digitais, que já estão 
no mercado de trabalho e enxergam a carreira de uma forma 
diferente de seus antecessores? Para debater o assunto, a LG 
lugar de gente promove, no dia 5 de dezembro, às 15h30, um 
webinar gratuito para os profi ssionais de RH que precisam se 
preparar para esse cenário que une talentos digitais, robotização 
e novas profi ssões. O webinar será apresentado pelo Gerente 
de Arquitetura de Soluções da LG lugar de gente, Lindomar 
Suassuna. Para se inscrever, é só acessar a página https://pa-
ges.lg.com.br/webinar-carreira-4-0 e preencher o formulário.

Celso Poderoso (*)

A invenção da máquina a vapor deu lu-
gar a uma revolução tecnológica, mas 
também modifi cou hábitos, costumes e 

valores humanos. Fazendo uma analogia, hoje, 
precisamos criar empresas inteligentes que 
saiam de pensamentos padrões, repetitivos e 
passem a desenvolver soluções criativas que 
alavanquem os negócios.

Uma empresa inteligente, antes de tudo, não é 
aquela que detém um grande volume de dados e 
sim a que consegue adquirir conhecimento através 
deles, analisá-los e transformá-los em sabedoria. 
Não é difícil obter informações, mas é outra coisa 
entendê-las para melhorar as oportunidades de 
mercado e o relacionamento com os clientes. A 
tecnologia deve ser um apoio para isso já que 
sozinha não é capaz de mudar muita coisa.

É possível, através dessa inteligência, saber 
qual produto a empresa mais vende; quando 
um cliente em potencial entra na loja (online 
ou física), entender este cliente e até enviar 
promoções no mobile de acordo com o seu 
perfi l, entre outros inúmeros exemplos. A 
análise inteligente dos dados antecipa desafi os 
e oportunidades e transforma-os em lucro, pro-
porcionando maior agilidade no crescimento. 

Uma empresa inteligente consegue melhorar 
produtos, serviços, efi ciência operacional e 
cortar custos com velocidade, levando maior 
visibilidade para o mercado e para a sociedade.

E para chegar no nível máximo, é preciso en-
tender em qual estágio de maturidade no uso dos 
dados para tomar decisões está a sua empresa. 
Foram identifi cados 7 estágios, apresentados 
abaixo com alguns pontos de melhoria para 
ajudar a identifi car o seu momento e avançar 
para o próximo estágio, podendo assim extrair 
mais valor dos seus dados!

Estágio #1 - Uso de ferramentas fragmen-
tadas para tomar decisões, como aplicações 
desktop isoladas e desconectadas dos servidores 
corporativos, para construir relatórios no Excel;

Estágio #2 - Embora exista a criação de 
soluções departamentais para análise de dados, 
ainda convive em um ambiente fragmentado 
e com problemas inconsistências e defi nição 
centralizada dos dados;

Estágio #3 - Dispõe de um banco de dados 
empresarial e começa a criar um ambiente de 
análise de dados corporativo. Mas, continua com 
ferramentas fragmentadas, sem uma base única 
e com informações não governadas;

Estágio #4 - Começa a analisar os dados 
tanto empresariais quanto departamentais da 

empresa em dispositivos móveis e começa a 
integração nos servidores corporativos;

Estágio #5 - É onde a maioria das empresas 
deveria encontrar-se: a análise de dados em 
ambiente mobilidade faz-se totalmente presente 
e um olhar corporativo integrado começa a 
tornar-se fundamental; as primeiras iniciativas 
de AI (Inteligência Artifi cial) começam a apa-
recer nos departamentos, mas ainda sem uma 
integração e governança corporativa;

Estágio #6 - Já tem uma base única de conhe-
cimento, visão 360º dos produtos e clientes, dados 
integrados com governança, segurança e padroni-
zação de conceitos; iniciativas de AI começam a dar 
bons resultados, melhoram a tomada de decisão e 
ganham maior interesse da corporação;

Estágio #7 - Todos os dados utilizados para 
tomada de decisão em um ambiente único 
e integrado, a empresa consegue conectar 
qualquer dado e gerar relatórios e análises em 
geral para todos os departamentos da empresa 
a partir do analytics, com segurança e usando 
ferramentas como IoT (Internet das Coisas), AI 
(Inteligência Artifi cial), Telemetria, Big Data, 
Voice Bots, Realidade Aumentada e Virtual etc.

(*) É Diretor América Latina da área de Professional 
Services da MicroStrategy.

Os 7 estágios rumo à empresa 
inteligente: onde você está situado?

Você já deve ter visto Tempos Modernos, um fi lme clássico de Charles Chaplin onde ele mostra a situação que os 
trabalhadores enfrentaram nos primeiros anos da Revolução Industrial

Um menino mudo “invadiu” 
o palco onde o papa Francisco 
celebrava sua audiência geral 
semanal, na últimaquarta-
-feira (28), na Sala Paulo 
VI, no Vaticano. A criança 
deu um abraço no líder da 
Igreja Católica, mas logo sua 
mãe também subiu no palco 
para pegá-lo. Francisco, no 
entanto, pediu para ela dei-
xar o menino ali, tanto que 
ele continuou circulando 
livremente.

“É argentino, indisciplina-
do”, brincou o Papa com o 
prefeito da Casa Pontifícia, 
Georg Gänswein, que estava 
a seu lado. Ao fi m da cate-
quese para os fi éis de língua 
espanhola, Jorge Bergoglio, 
em seu idioma materno, disse 
que o pequeno não sabe falar, 
mas “sabe se comunicar, sabe 
se expressar”.

“É argentino, indisciplinado”, brincou Francisco.

He diz ter criado uma 
técnica de engenharia 
genética que reescre-

ve o DNA do embrião para 
permitir que ele seja resis-
tente à Aids. 

Gêmeas que teriam sido 
submetidas a esse procedi-
mento vieram à luz no mês 
passado, e uma segunda gra-
videz está em curso. Durante 
um congresso sobre edição de 
genoma em Hong Kong, na 
China, o cientista disse que 
oito casais estavam envolvi-
dos no experimento - outra 
mulher chegara a engravidar, 
mas sofreu um aborto espon-
tâneo pouco depois -, porém 
acrescentou que decidiu “dar 
uma pausa” na pesquisa.

Segundo ele, todos os casais 
sabiam dos riscos inerentes 

He Jiankui participa de congresso sobre genoma em Hong Kong.

Decoração de Natal da 
Casa Branca vira piada 
na internet

A primeira-dama dos Estados 
Unidos, Melania Trump, virou moti-
vo de piada na internet por causa da 
decoração de Natal da Casa Branca 
para este ano. Pelo segundo ano 
consecutivo, a esposa de Donald 
Trump tem seus gostos criticados 
pelos internautas. Depois de ter 
planejado uma decoração som-
bria no ano passado, com árvores 
secas e brancas, a primeira-dama 
apostou neste Natal em dezenas de 
árvores na cor vermelho-sangue.

A foto de um corredor tomado 
por essas árvores é a que mais tem 
provocado comentários nas redes 
sociais. Os usuários associaram 
a imagem a fi lmes e séries de 
terror ou suspense, como “The 
Handmaid’s Tale”, na qual um 
atentado terrorista tira a vida do 
presidente norte-americano, e uma 
facção católica toma conta do país 
a fi m de restaurar a paz.

O tema das decorações deste ano 
é “American Treasures” (Tesouros 
americanos, em tradução livre) e, 
segundo o gabinete da primeira-
-dama, a cor vermelha foi escolhida 
por ser uma extensão das listras do 
selo presidencial, para enfatizar a 
tradição do país, como símbolo de 
valor e bravura. 

A Casa Branca festeja o Natal 
desde 1800, e as decorações foram 
usadas muitas vezes para mandar 
mensagens políticas ou contar 
sobre a identidade da família pre-
sidencial. A primeira a escolher um 
tema específi co foi Jackie Kennedy, 
em 1961, quando se inspirou no 
ballet “O Quebra-Nozes” (ANSA).
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Chinês suspende pesquisa com 
bebês geneticamente alterados

O cientista chinês He Jiankui, que alega ter desenvolvido bebês resistentes ao vírus HIV, anunciou 
ontem (28) uma “pausa” em sua pesquisa, que é alvo de críticas na comunidade científi ca por suspeita 
de eugenia

Science and Technology, 
situada em Shenzhen e onde 
ele trabalhava até fevereiro 
passado.

O anúncio do nascimento 
dos gêmeas geneticamente 
modificadas suscitou protes-
tos no mundo todo, inclusive 
na própria China, onde mais 
de 120 cientistas assinaram 
uma carta condenando a 
técnica e a chamando de “lou-
cura”. A Comissão Nacional 
de Saúde abriu um inquérito 
para apurar o caso.

Apesar disso, He defendeu 
seu trabalho. “Se há tecno-
logia disponível, podemos 
ajudar as pessoas”, disse 
ele em Hong Kong. O gene 
modificado é o CCR5, usado 
pelo HIV para atacar o sistema 
imunológico (ANSA).

à manipulação genética, 
mas decidiram implantar 
os embriões mesmo assim. 

He também admitiu que o 
experimento ocorreu fora 
da Southern University of 

Menino mudo ‘invade’ palco 
durante missa do Papa

“E tem uma coisa que me 
faz pensar: é livre, indisci-
plinadamente livre. E me 
induz a pensar: eu também 
sou livre desse jeito perante 
Deus? Quando Jesus diz que 

devemos nos comportar como 
crianças, nos diz que devemos 
ter a liberdade que tem um 
menino frente seu pai”, de-
clarou, levantando aplausos 
do público (ANSA).


