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Conheça os princípios básicos para os bons relacionamentos no meio empresarial.

25 de Março de 2019.

Um dos principais valores de uma pessoa, se não o mais importante, é a sua linguagem. Sua linguagem é o que permite
um contato mais próximo com outro semelhante, que se expresse melhor aquilo que se pretende comunicar – seja um
sentimento, seja um raciocínio – e além disso, ela é o principal meio que temos para nos relacionarmos.

Quando aprendemos um idioma, aprendemos também que há dois modos de nos relacionarmos: a) linguagem formal:
que é usada para o trato com pessoas mais velhas no nosso meio familiar; no trato com desconhecidos; em ambientes
empresariais  e  locais  de  serviços  públicos;  Também temos  a:  b)  linguagem informal:  usada  com nossos  amigos;
crianças; parentes da mesma idade e/ou de idades inferiores que a nossa; e para todos aqueles que permitem tal uso.

Curiosamente, no Brasil, não temos uma cultura, no que diz respeito a linguagem formal, tão enraizada como nos países
do  exterior.  Nos  países  do  exterior,  como  a  Itália  por  exemplo,  é  uma  ofensa  você  perguntar  se  uma  pessoa
desconhecida está bem. O famoso “Ciao, tutto bene?” é uma forma muito ofensiva de conversar com as pessoas, que
provavelmente te desprezarão. O grande motivo é que, na Itália, dizer “Oi” é querer ter um trato íntimo com pessoas
que não conhecemos, tratando-as até como crianças ou adolescentes, e dizer “Tudo bem?” é como se você estivesse
induzindo que tem algo de errado e por isso o uso do “Tudo bem?”. O correto e o ideal é sempre dizer “ Buonggiorno,
signore/a! [acrescente o sobrenome]” de uma forma amistosa e nada mais. 

O mesmo acontece em outros países, como o exemplo do trato entre alunos e professores nos EUA. Normalmente
tratam o  professor  como “Mr. [acrescente  o  sobrenome]”  e  nunca  pelo  seu  primeiro  nome ou  pela  sua  profissão
“Teacher”. Nos cursos de inglês, ministrados aqui no Brasil, é mais aceitável, devido a nossa cultura.

Recentemente fui comprar bilhetes no metrô,  em São Paulo, e uma atendente jovem referiu-se a mim com a gíria
“irmão”. Se fosse para um europeu ou americano isso soaria muito desrespeitoso, como eu também o considerei. Mas
pelo fato de ser no Brasil, foi justificável…

O trato dessa moça desvalorizou muito o serviço e não só isso, o nome dela e a empresa também deixaram uma má
reputação  para  mim.  Quiça  então  para  as  pessoas  mais  velhas  acostumadas  com as  boas  maneiras  dos  anos  60,
misturadas as músicas da jovem guarda e toda a elegância nos trajes sociais, tão comuns a época.



Isso não quer dizer que o americano ou o italiano sejam pessoas totalmente formais e, do ponto de vista do brasileiro,
brutas.  São  pessoas  totalmente  normais  que  sabem dividir  o  trabalho  sério,  e  dedicado,  e  as  informalidades  pós
expedientes. Normalmente associamos os italianos às músicas dançadas, conversas altas, risos, família reunida… de
fato é assim, mas fora do expediente.

Se valorizarmos isso, com certeza, teríamos um relacionamento muito melhor com as pessoas, principalmente daquelas
que mais amamos.

Também outro aspecto importante, é o fato de fazermos as pessoas ao nosso redor serem mais maduras, exigindo que
elas tenham respeito e saibam honrar o sobrenome que elas carregam. 

Economizaríamos em choros, reclamações e fofocas. Tais atitudes, tão desgastante para o profissional, podem e devem
ser levadas com desprezo, pois contratamos um profissional que trabalhe, sirva e seja bom. Pessoas com esse mal perfil
de quererem expor os seus problemas pessoais no trabalho, que confundem formalidades à informalidades, acabam
demandando um tempo e um desgaste muito maior.

Claro que a descontração é importante, muito importante inclusive, mas não devemos deixar que a descontração tenha
influência sobre nós, mas que seja um mérito fruto de nossa dedicação e esforço.

Ao final, irei mostrar um grande exemplo do que estou lhe escrevendo.

AMIZADE

O sentido de amizade, em países do exterior,  é também muito diferente do sentido comum que os brasileiros dão.
Amizade,  como define o teólogo São Tomás de Aquino é resumido no termo latino:  Idem Velle,  Idem Nolle,  que
podemos traduzir como o mesmo querer e o mesmo não querer. Ou seja, amigo é aquela pessoa que quer o mesmo que
você e rejeita o mesmo que você. Vocês, mesmo que longes um do outro, estão em uma comunhão comum, buscando o
mesmo objetivo e partilhando dos mesmos interesses.



Amigo não é aquela pessoa que conheci ontem, conheço hoje, é meu parente ou até mesmo o meu vizinho. Com esses, o
nosso trato é sempre respeitoso e honroso, mas só é verdadeira amizade quando há esses mesmos sentimentos e há,
também, um amor pelo outro.

Quando você precisa de dinheiro, seu amigo irá te emprestar. Quando você fica doente, seu amigo vai ao hospital. É
bem simples. Está além de uma admiração e uma simpatia. É um mesmo querer, de ajuda mútua que até fazem com que
as pessoas encontrem pouquíssimos amigos durante toda a sua vida. O que é comum.

CONCLUSÃO:  ENTÃO  COMO  FAÇO  PARA  TER  UM  BOM  RELACIONAMENTO  EMPRESARIAL  NA
CULTURA DO NOSSO PAÍS?

A resposta é muito simples. Dedicação ao trabalho e respeito pelos outros. Se você tiver valores como esses, você será
uma referência,  trabalhará como verdadeiramente deve-se trabalhar e,  no final do expediente,  suas diversões serão
muito mais proveitosas, como no exemplo dos alemães. 

A Alemanha é um dos principais países econômicos do mundo e, curiosamente, é um dos países onde mais se bebe
cerveja!

Inclusive,  a  cerveja foi  criada com esse propósito  pelos  monges católicos:  oferecer  um bom descanso  para  poder
continuar trabalhando bem.

[Oktober Fest 2017. em Munique, Alemanha.]

Tudo isso vem acompanhado não de uma submissão medrosa de querer mostrar aos superiores que está se fazendo um
bom trabalho, mas vem dos valores mais elevados possíveis do ser humano, quer tenha alguém nos fiscalizando, quer
não. Nosso único fiscalizador é, no fundo, nossa própria consciência. 

Pessoas que sabem do seu dever e buscam sempre ser melhores do que são hoje, são as pessoas que mais crescem na
vida. Pois elas sabem aproveitar o máximo o tempo e as capacidades que tem.

Para dicas práticas de tratos e relacionamentos, iremos deixar para um próximo artigo, porém, os principais valores são
esses. Valores que tornam as pessoas verdadeiramente competentes e alegres. Viva ao trabalho! Viva à diversão!
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