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Inovação não-violenta

A comunicação não-violenta 

Quando falamos em comunicação não-violenta, 
tem quem pense se tratar da maneira como se 

comunica alguém que é calmo e fala mansamente. 
Mas ela não se resume à entonação da fala. A comu-
nicação não-violenta é uma metodologia criada pelo 
psicólogo americano Marshall Bertram Rosenberg. 
Em sua pesquisa, ele se questionou por que algumas 
pessoas são violentas e outras não, e chegou à con-
clusão de que, na realidade, todos somos violentos. 

Quando dou essa explicação em algum treinamen-
to, sempre tem alguém que diz: “é verdade, há dias 
em que perco a cabeça”. Nós associamos a violência 
a algum tipo de agressividade, seja física ou verbal, e 
não nos damos conta de que até mesmo a passividade 
pode estar ligada a ela. Por exemplo, quando alguém 
do nosso lado precisa de ajuda e o rejeitamos, estamos 
agindo de forma violenta. Pessoas que falam baixo e 
parecendo calmas também podem ser violentas ao 
dizerem coisas que machucam o outro. Há aquelas 
que não falam o que gostariam, mas induzem os 
outros a falar, gerando fofoca ou tornando a questão 
ainda mais agressiva. 

A passividade pode ser uma grande alavanca para 
a violência. No mundo corporativo, é comum ver 
pessoas passivas, que não resolvem os confl itos por 
medo de falarem o que pensam e, assim, fi carem 
mal com algum colega ou perderem o emprego. O 
resultado disso é a geração de confl itos ainda maiores. 

É preciso enxergar o todo 

Antes de mais nada, em todas as situações, pre-
cisamos deixar o egocentrismo de lado. Nem tudo 
é sobre mim ou contra mim. Um outro exemplo: 
quando enviamos uma mensagem para o WhatsApp e 
vemos que a pessoa já recebeu e leu, mas não retorna, 
começamos a pensar que ela não deu importância, 
que não nos priorizou e mais um monte de coisas. 
O correto seria tirar o foco de nós mesmos e pensar 
que, de repente, nosso interlocutor está muito atare-
fado ou, simplesmente, não está a fi m de responder 
naquele momento porque tem outros temas mais 
urgentes na cabeça. 

A boa notícia é que Rosenberg destacou nosso lado 
violento, mas observou que também temos um lado 
compassivo natural. Foi a partir dessas conclusões 
que ele criou a comunicação não-violenta. De maneira 
simplifi cada, a comunicação não-violenta signifi ca pôr 
em prática a empatia que habita em nós para ir além 
do que parece óbvio. A comunicação não-violenta 

começa quando decidimos enxergar todo o cenário 
e compreendemos que nem sempre somos o centro 
da questão. Precisamos, em todas as situações, 
colocar-nos no lugar do outro. 

A empatia é, na realidade, um difícil exercício, já que 
se colocar no lugar do outro é quase impossível. Não 
temos os mesmos valores, mesmas crenças ou mesmo 
olhar de mundo e o que é algo desafi ador para um, 
não o é necessariamente para o outro.

Por isso, o processo empático exige um exercício 
de compreensão do que levou o outro a agir como 
agiu, baseado nos 4 componentes da CNV:

OBSERVAÇÃO

Observar sem avaliar, sem julgar. Mas é possível não 
julgar? Na verdade, o julgamento é a resposta mais 
rápida que meu cérebro dá para as circunstâncias, 
uma vez que o julgar é usar minhas próprias referên-
cias como base no que outra pessoa esta fazendo. O 
problema é que as referências da outra pessoa são 
completamente diferentes das minhas. 

Julgar é uma autodefesa, pois é como dar uma 
resposta instantânea ao que não se quer conhecer. 
Parto das minhas referências, o que me livra do 
problema de certa forma. 

Por ter consciência de que não tenho controle 
sobre meus julgamentos é que sempre digo que o 
importante é ter consciência de que julgo os fatos. 
Questionar-se sempre. Por mais que tudo leve a crer 
em tal circunstância, perguntar-se se realmente foi 
isso o que ocorreu e procurar entender sobre outros 
pontos de vista.

SENTIMENTO

Já que observo mais os fatos, percebo que por trás 
de comportamentos existem sentimentos. Sim, até 
mesmo para as pessoas mais lógicas do mundo. São os 
sentimentos que propulsionam os comportamentos.

A vulnerabilidade é o que nos conecta de forma 
mais genuína e pode ajudar a resolver confl itos, de 
acordo com o Marshall. 

NECESSIDADE

O terceiro componente são justamente as neces-
sidades que existem por trás dos comportamentos, 
que estão absolutamente envolvidas com nossos 
sentimentos. Entender que quando alguém, e esse 
alguém pode ser a gente mesmo, age com alta expres-
sividade, ou seja, com agressividade ou passividade 
ou qualquer outra forma violenta de comunicação, é 
porque esta pessoa tem necessidades não atendidas.

Compreender quais são as nossas próprias ne-
cessidades e das outras pessoas é primordial para 

ter uma visão mais sistêmica de todo o processo de 
comunicação para com o outro.

Lembrando que compreender não quer dizer que 
necessariamente eu concorde com o comportamento 
da outra pessoa.

PEDIDO

O pedido não deixa de ser uma negociação inte-
grativa, porque quando sou capaz de compreender 
através da minha observação e aprofundamento da 
situação os sentimentos envolvidos tanto comigo 
quanto com a outra pessoa, sou capaz de formular 
pedidos mais congruentes e que gerem ganhos para 
ambos os lados. Aqui formulo um pedido para que 
aquilo que me viola de alguma forma não continue 
acontecendo, mas esse meu pedido é algo que vou 
fazer pensando também no outro lado da moeda, en-
tendendo e compreendendo as necessidades da outra 
pessoa e, mais que isso, entendendo as necessidades 
de tudo e todos ao meu redor, pois a negociação só 
é boa quando dá bons resultados para todos, não é 
mesmo? De que adiante te pedir algo que benefi cie 
você, a mim e ferrar tudo que esta ao nosso redor? 

Onde entra a Inovação?

Inovação não é invenção ou descoberta. A des-
coberta é um fato físico ou científi co a ser validado 
socialmente. Já a invenção pode ser um protótipo, 
uma construção, mas não foi comercializado. A 
inovação por sua vez, envolve a criação de produto, 
um empreendimento e passa a ser comercializado. 
A novidade é uma nova entrega por uma solução 
criativa e a Inovação é o aprendizado mais a ideia 
com solução e lucro.

A comunicação pode ser estruturada em três di-
mensões básicas: intracomunicação, intercomunica-
ção e o pensamento sistêmico. E para cada dimensão 
há um papel fundamental nos processos de inovação.

A intracomunicação, ou a comunicação consigo, 
podemos defi nir como a interpretação que fazemos 
de nós mesmos, o autoconhecimento. Nesta etapa, 
potencializamos talentos e capacitamos pessoas 
para sua mais alta autenticidade e entrega em nível 
de estado de fl ow.

“O fluxo permite absorver essa informação, 
sintetizá-la e integrá-la. Isso impulsiona o processo 
criativo. Então, enquanto todo mundo é levado à 
distração, as pessoas em fl uxo estão se adaptando, 
elas estão usando o estado para levar o desempenho 
para o próximo nível” Kotler, Philip.

“O estado de fl uxo ou Flow está relacionado a uma 
autoconsciência mais baixa sugerindo que ela está 
relacionada a sentimentos e emoções positivas. 
Tanto o bem-estar psicológico quanto o subjetivo 

têm sido empiricamente ligados por inúmeros pes-
quisadores ao longo do tempo.” Bryce & Haworrth.

Na intercomunicação que de fato ocorrem os 
grupos de criação, onde precisamos de olhares 
multidisciplinares que nos levem a divergência para 
uma possível convergência.

“A comunicação, incluindo a rara arte de ouvir, 
é mais necessária do que nunca em nossa era 
digital, à medida que o ritmo da mudança acelera 
exponencialmente, a tecnologia se torna mais com-
plexa e setores inteiros são interrompidos da noite 
para o dia com modelos de negócios imprevistos. 
Simplifi cando, as pessoas ouvem principalmente 
para responder, em vez de entender. No entanto, a 
digitalização exige uma escuta ativa do ecossistema 
para sobreviver e desenvolver estratégias colabora-
tivas com startups, parceiros e clientes em todo o 
mundo.”Alex Goryachev, Forbes Communications 
Council, 5 de fevereiro de 2018.

Diretor Administrativo da Cisco de Estratégia
e Programas de Inovação.

E no Pensamento Sistêmico, percebemos que a 
inovação só pode ocorrer quando a empatia esta 
sendo trabalhada. Inovar produtos ou serviços exige 
um olhar de trazer benefícios a todos.

Passamos a ver a inovação a partir de um paradigma 
sistêmico (ou circular) gerando um impacto com 
maior profundidade. O desafi o de inovar de forma 
sistêmica e empática em uma cultura que tende 
a perpetuar um comportamento consolidado pela 
economia linear. A percepção que o desenvolvimento 
humano coletivo precisa acompanhar o desenvolvi-
mento econômico e tecnológico e se moverem a um 
equilíbrio. Para isso a visão empática, e por isso a 
comunicação sistêmica (comunicação não-violenta 
com pensamento sistêmico) se faz tão necessária, já 
que precisamos ter ganhos de percepção individual 
e coletiva, mais coesão e não somente a entrega de 
valor. Aqui passamos a resgatar valores de equida-
de, inclusão e reaproveitamento dos descartes em 
uma economia circular: redução de necessidade e 
desperdício de materiais, reutilização de produtos 
e reciclagem de materiais.

Neste novo paradigma, é preciso Inovar a inovação 
e para isso é preciso começar pela Inovação do ser, 
entender os outros e ampliar a visão sistêmica!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
é especialista em comunicação,  sócia diretora da 

Flyfl ow, palestrante, coach, artista plástica, professora e 
consultora de inovação em desenvolvimento humano.

Co-autora do livro PNL e Coaching e autora do livro
Efeito-Melão. Saiba mais em compulsivos.org

Especial

O cigarro faz o Brasil ser refém de 
uma estatística perversa. De cada 
cinco jovens que dão a primeira 
tragada antes dos 18 anos três 
podem se tornar dependentes e 
permanecer fumando ao longo da 
vida adulta

Dante Accioly/Ag. Senado/Especial Cidadania

O impacto para a saúde é desastroso: o uso continuado do 
tabaco está relacionado a pelo menos 50 enfermidades 
graves, como cânceres e doenças respiratórias e cardio-

vasculares. A droga mata mais de 156 mil pessoas por ano no 
Brasil — uma média de 428 óbitos por dia.

A criação de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça 
reacendeu o debate sobre as sequelas do fumo e as políticas 
mais adequadas para diminuir o consumo. Assinada em março 
pelo ministro Sergio Moro, a Portaria 263/2019 atribui ao grupo 
a tarefa de rever a tributação sobre os cigarros baseando-se na 
hipótese de que a carga de impostos estimula o contrabando de 
produtos de baixa qualidade, com danos para a arrecadação e 
ainda maiores para a saúde dos brasileiros.

O grupo de trabalho, no qual representantes do Ministério da Saúde 
atuarão como convidados, vai detalhar uma proposta controversa: 
reduzir a carga de impostos — e consequentemente o preço médio 
— do cigarro nacional para torná-lo economicamente mais atraente.

Cigarro paraguaio
Presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Ética Con-

correncial, o advogado Edson Vismona defende a redução dos 
tributos, hoje na faixa de 80%, na soma do IPI (Imposto sobre 
Produto Industrializado, que é federal) e do ICMS (Imposto so-

Senado debate aumento de rigor contra cigarro

De acordo com o Inca, entre 2013 e 2017 o consumo 
per capita de cigarro no Brasil caiu 57,8%.

Entre 2003 e 2017 o consumo per capita de cigarro no 
Brasil caiu 57,8% e o número de fumantes,

para 35,6%, segundo o Inca.
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destaca que, entre as dez marcas de cigarros mais vendidas no 
Brasil, quatro são paraguaias. Duas ocupam as primeiras posi-
ções no mercado local. Ele estima em R$ 100 bilhões o prejuízo 
da indústria e em R$ 46 bilhões as perdas com a evasão fi scal.

— Pagam-se 18% de impostos no Paraguai. A média do pro-
duto brasileiro é de R$ 7,46. O ilegal, R$ 3,31. O consumidor vai 
comprar qual? É óbvio.

O argumento, baseado nos efeitos nocivos do rigor tributário, 
integra há muitos anos a pauta de queixas da indústria do tabaco 
— lado a lado com o do suposto equívoco quanto ao preço mínimo 
por maço (R$ 5). Ao longo das duas últimas décadas, entretanto, 
o hábito de fumar vem regredindo de maneira consistente. Entre 
2003 e 2017, o consumo per capita caiu 57,8% e o número de 
fumantes, 35,6%, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Em que intensidade — e por que meios — essas taxas poderiam 
melhorar, seguindo as recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS)?

Projeto
No Senado, o PLS 769/2015, do senador José Serra (PSDB-

-SP), ataca o problema em quatro frentes: proíbe qualquer tipo 
de exposição ou promoção de produtos fumígenos, prevê o uso 
de embalagens padronizadas para todas as marcas vendidas no 
Brasil, barra o comércio e a importação de cigarros mentolados 
ou aromatizados e pune o motorista que fumar ou permitir o fumo 
em veículo que transporte menor de 18 anos de idade.

O projeto foi aprovado nas Comissões de Assuntos Sociais 
(CAS) e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC). No ano passado, a CTFC realizou 
duas audiências públicas sobre a proposta, com a participação 
de especialistas a favor e contra o texto.

Representante do Inca, a odontóloga Alessandra Trindade 
Machado lembrou que os custos associados a despesas médicas 
e perda de produtividade provocadas pelo tabagismo no Brasil 
alcançam R$ 56,9 bilhões por ano. O valor que o governo arrecada 
com tributos sobre a venda de cigarros — R$ 13 bilhões anuais 
— representa menos de 23% desse total.

A diretora-executiva da Aliança de Controle do Tabagismo - Pro-
moção da Saúde, Mônica Andreis, também defendeu a proposta:

— Tabaco não é um produto qualquer, é sim uma droga.

A maior resistência ao projeto de Serra é do setor tabagista, 
que movimenta R$ 2,5 trilhões por ano ao redor do mundo. 
Segundo o conselheiro da Associação Brasileira da Indústria do 
Fumo Delcio Sandi, experiências de outros países demonstram 
que vedar completamente a exposição de cigarros ou padronizar 
as embalagens não reduz a prevalência de fumantes. E, segundo 
ele, não existe correlação direta entre o banimento dos cigarros 
aromatizados e a diminuição do consumo.

— Fala-se muito do mentol. Se realmente fosse tão importante, o 
Brasil não teria apenas 4% de participação desses produtos no mercado.

Produtores
Presentes em 48% das cidades da Região Sul, os produ-

tores de fumo também se opõem ao projeto. Para o prefeito 
de Venâncio Aires (RS) e representante da Associação dos 
Municípios Produtores de Tabaco, Giovane Wickert, o projeto 
pode quebrar a principal fonte de renda dos agricultores:

— A aprovação desse projeto vai na contramão e pode gerar 
uma crise muito grande em municípios como o meu — advertiu.

Serra contra-argumenta, lembrando que 80% da produção 
nacional de tabaco é destinada à exportação, segmento não 
afetado pelo texto em análise. Ministro da Saúde entre 1998 
e 2002, ele ressalta que o foco do projeto é o bem-estar dos 
consumidores brasileiros:

— Se o cigarro faz mal, independentemente de gerar em-
prego, não tem sentido deixarmos de combater o tabagismo. A 
indústria está defendendo seus interesses, que são contrários 
à saúde da população.

Do lado oposto está o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) por 
temer que as restrições ao consumo tragam prejuízo aos produ-
tores de tabaco da Região Sul e dos estados de Alagoas e Bahia.

— O projeto vai na direção de acabar com a produção. Mas 
isso não vai acabar com o uso do fumo, porque Estados Unidos, 
China e Índia são grandes produtores e não vão acabar com 
a lavoura. O projeto dá um tiro no pé da produção nacional.

Se depender dos profi ssionais que lidam diariamente com 
tumores malignos e veem no tabagismo uma epidemia, a pro-
posta seguirá em frente:

— Esse projeto é bem-vindo. Acreditamos que é um apri-
moramento necessário em nossas leis — opina o diretor do 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, ex-Hospital 
do Câncer de Barretos, Rui Manuel Reis.
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