


O DADO DAS EMPRESAS
Nova revolução para pequenas empresas
O trabalho é uma parte necessária e importante em nossas vidas. 
Ele pode ser o caminho para que cada trabalhador consiga atingir 
seu potencial de criatividade e inteligência, reforçando a dignidade 
de cada pessoa. Ele pode se tornar, também, um lugar de escravidão 
e de fadiga, onde o tempo passa sem sentido ou sem razão. Cada 
situação depende muito do ambiente de trabalho e da atitude dos 
empresários, dos executivos e seus trabalhadores. No mundo de 
hoje, as dificuldades econômicas continuam a pressionar por mais 
lucros e crescimento das empresas, mesmo passando por cima da 
pessoa humana. O resultado pode ser um stress adicional, a queda da 
moral e bem-estar dos trabalhadores e a ruptura de relacionamentos.

Como podemos mudar essa situação, se somos apenas um indivíduo 
trabalhando em uma pequena ou grande empresa? Ou se gerenciamos 
um grupo de menos de 100 pessoas? A resposta é clara: temos 
uma pequena chance de sucesso se agirmos sozinhos. Mas, se nós 
começarmos a pensar e agir coletivamente, também com pessoas 
de outras empresas que pensam da mesma maneira, o impacto de 
nossas ideias e ações poderá ir muito além de nossa imaginação, 
trazendo mudanças notáveis em nosso ambiente.

Os negócios das pequenas empresas fazem A Economia
Enquanto o mercado global tende a sugerir às grandes multinacionais a 
agir com responsabilidade social, as pequenas empresas – trabalhando 
juntas – podem ter um impacto significante na sociedade, movendo-
se em direção a uma economia mais justa e fraterna. Considerando 
que mais de 98% de todas as empresas empregam menos de 100 
funcionários, e que 1 em cada 3 trabalhadores vive em empresas 
com menos de 100 empregados, podemos imaginar quantas pessoas 
dependem dessas pequenas empresas. Além disso, 25% dos negócios 
são gerados por empresas com menos de 100 empregados. No 
entanto, apesar dessas estatísticas, muito pouca atenção tem sido 
dada ao impacto que a cultura das pequenas empresas pode ter sobre 
o ambiente de trabalho e a economia – até agora!

O nascimento de uma nova estratégia de negócios
Agora introduzimos a ideia do Dado das Empresas (The Company 
Cube®).  Cerca de vinte anos atrás, em 1991, um grupo de pequenas 
empresas voltadas para o social, iniciou uma rede mundial de 
colaboração. Queriam não apenas mudar os seus ambientes de 
trabalho, mas também todo o mundo econômico e empresarial ao 



redor delas. Acreditavam que pequenas mudanças na maneira como 
os negócios são geridos podem ter fortes impactos na economia 
como um todo. Elas entenderam que cada um pode contribuir para a 
construção de um ambiente de trabalho mais positivo se, ativamente:

• Valorizar cada pessoa e cada ideia;
• Construir relacionamentos com cada um a seu 

lado, todos os dias;
• For o primeiro a ajudar outros;
• Ajudar com ações, não apenas palavras;
• Compartilhar ideias, tempo e a si mesmo com as 

pessoas ao seu redor; e
• Agir sempre com fraternidade e respeito, mesmo 

com aqueles que o tratam mal.

As atitudes e estilo de vida dessas pequenas empresas, contidas 
nestas simples atitudes do dia-a-dia, tornaram-se a base para o 
Dado das Empresas (The Company Cube®), uma maneira prática 
para recordar que estes valores devem ser vividos diariamente. Com 
um foco renovado nas pessoas, a ideia do Dado das Empresas (The 
Company Cube®) muda o status quo e permite uma nova maneira de, 
especialmente nas pequenas empresas, obter um impacto positivo na 
vida empresarial. Já com mais de vinte anos de experiência, pode-se 
dizer agora que esta “grande descoberta”, o Dado das Empresas (The 
Company Cube®), não é somente aplicável nas pequenas empresas, 
mas pode ser universalmente aplicado, até mesmo nas grandes 
empresas, para a criação de uma nova cultura.  

O potencial do ambiente de trabalho
Certamente a implementação do Dado das Empresas (The Company 
Cube®) não ocorre no vácuo. Devemos ser conscientes de nossa 
sociabilidade – a necessidade de se criar relacionamentos humanos 
úteis para construir um ambiente de trabalho no qual cada pessoa 
reconhece a sua corresponsabilidade de criar este amgiente baseado 
no respeito mútuo.

Reconhecer a nossa habilidade em transformar o mundo através dos 
negócios abre-nos novas possibilidades. Por exemplo, a criação de 
novos postos de trabalho, particularmente para aqueles que sofrem 
com a pobreza e o desemprego, ou a oportunidade para gerar não 
apenas ganhos financeiros, mas, sim, valores sociais e ambientais. 
Dessa maneira, o trabalho torna-se caminho para uma economia 
onde cada pessoa tem a sua dignidade reconhecida, e a sociedade 
cresce em colaboração e fraternidade.
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O DADO DAS EMPRESAS 
A nova revolução para pequenas empresas
O Dado das Empresas (The Company Cube®) é uma nova estratégia de 
cooperação para o sucesso dos negócios. Seu objetivo é transformar os 
ambientes de trabalho e provocar mudanças sociais através de ações 
e decisões, no dia a dia, baseadas na centralidade da pessoa. Como 
funciona?  Pegue o Dado das Empresas (The Company Cube®) e jogue-o 
(como um dado normal), leia a face superior, viva a frase sugerida e 
compartilhe as experiências feitas! 

CONSTRUIR RELACIONAMENTOS DIA APÓS DIA!
Em cada dia de trabalho encontre tempo para 
conhecer seus colegas, clientes, fornecedores 
e pessoas da comunidade local. Crescer no 
conhecimento e entendimento de outros nos leva 
a quebrar barreiras que nos impedem de criar um 
local de trabalho onde as responsabilidades são 
condivididas. Tal conhecimento pessoal nos traz 
motivações para “dar algo mais” de nós mesmos 
e, verdadeiramente, ajudar outros.

AJUDAR OS OUTROS COM AÇÕES, NÃO APENAS PALAVRAS!
Se  estendemos nossa mão num momento crítico 
nunca isso nunca será esquecido! Abrir uma 
porta, comentar um email, sugerir uma diferente 
maneira de executar um serviço, servir um café ou 
ficar após o horário para limpar o escritório... Todas 
estas são pequenas coisas que trazem harmonia e 
eficiência ao trabalho. O compromisso de cada um 
é o trabalho de todos! Não apenas pense em ser 
útil: faça, e verá coisas maravilhosas acontecerem. 

COMPARTILHAR CONHECIMENTOS, TEMPO, VOCÊ MESMO!
Durante o dia de trabalho, encontre tempo para 
“dar e receber” conhecimento e tempo. Escute 
bem ao outro primeiro e só então compartilhe 
algo que possa ajudá-lo, seja uma nova ideia ou 
uma experiência relevante. Fazendo nossas as 
necessidades do outro, facilmente poderemos 
dividir uns os pesos uns dos outros e ajudar a 
construir um ambiente de trabalho com a cultura 
do servir e do dar.



VALORIZAR CADA PESSOA, CADA IDEIA!
Estamos em contato com muitas pessoas 
diferentes no trabalho – de companheiros de 
trabalho a clientes, fornecedores, entregadores 
e pessoal de escritório. Não importa qual seja 
a posição que alguém tenha dentro ou fora da 
empresa, todos são importantes para o seu 
sucesso. Em cada momento que interagimos, seja 
em pessoa, por telefone ou por email, respeito e 
entendimento são importantes. Esteja certo de 
que cada pessoa que encontramos hoje entenda 
que é importante, e que contribui para o sucesso 
da empresa!

SER O PRIMEIRO A AJUDAR OS OUTROS!
Se você notar alguém sofrendo para cumprir 
um prazo, concluir uma atividade ou mesmo 
desorientado, ofereça-se imediatamente a ajudar, 
sem pensar no custo pessoal que possa lhe trazer. 
Oferecer ajuda no momento certo algumas vezes 
pode fazer toda a diferença na performance da 
empresa. E, quem sabe, isto pode ser contagioso, 
e nós poderemos nos beneficiar em uma próxima 
vez. Tudo isto acontece em um ambiente de 
trabalho onde não se conta quanto cada um fez ou 
deixou de fazer.

CONCORRENTES PODEM SER AMIGOS TAMBÉM!
Nossa vida de trabalho é plena de desafios: datas 
para cumprir, erros em produtos ou serviços, 
orçamentos, e, algumas vezes, pessoas! Devemos 
ver todas as coisas ou circunstâncias que aparentam 
ser obstáculos para o nosso sucesso como um 
trampolim para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo 
os concorrentes – os quais frequentemente nos 
desafiam a ser melhores no executar os produtos 
ou serviços que fornecemos – podem ser colegas 
e amigos. 

Para mais informações, veja:
www.TheCompanyCube.org



O DADO DAS EMPRESAS

A INSPIRAÇÃO
O Dado das Empresas (The Company Cube®) é a expressão de um estilo 
de vida coletivo adotado por mais de 800 pequenas empresas no mundo 
todo que participam do projeto Economia de Comunhão na Liberdade 
(www.edc-online.org).    

Embora este movimento tenha se iniciado dentro de pequenas empresas, 
as experiências compartilhadas começaram a promover mudanças na 
cultura do trabalho em muitas outras empresas, pequenas ou grandes, 
no mundo todo. Tais como:

P  Crescimento no número de empresas aderentes para mais 
de 900 empresas, em mais de 50 países;

P  Aproximadamente 12.000 trabalhadores jogando o Dado 
a cada dia;

P  Uma condivisão global das “experiências do Dado”, que 
tem contribuído para renovar ambientes de trabalho.

Junte-se a esta revolução para pequenas empresas e faça parte de algo 
GRANDE! Use hoje o Dado das Empresas (The Company Cube®)! 



EXPERIÊNCIAS DO DADO DAS EMPRESAS  
CONSTRUIR relacionamentos dia após dia!
“A mulher que trabalha perto de meu depósito estava varrendo o 
piso quando cheguei esta manhã. Eu lhe disse que nós éramos felizes 
por conviver ao lado de um lugar tão prazeroso. E estabelecemos 
prontamente um relacionamento de amizade”.  (Argentina)

VALORIZAR cada pessoa, cada ideia!
“Hoje eu escutei a sugestão de minha secretária para mudar o 
formato de meu relatório. Fiz isto e todos apreciaram o novo 
trabalho!”.  (Itália)

AJUDAR os outros com ações, não apenas palavras!
“Um colega estava carregando um caminhão de entregas e, como 
estava passando pelo local, peguei uma das caixas e levei ao 
caminhão”.  (Portugal)

SER O PRIMEIRO a ajudar os outros! 
“Nosso refeitório precisava de limpeza e eu, durante o horário do 
almoço, lavei os pratos e limpei tudo. Todos os colegas ficaram 
felizes quando viram o resultado”.  (Brasil)

COMPARTILHAR conhecimentos, tempo, você mesmo!
“Escutei nosso funcionário de TI enquanto concertava meu 
computador esta manhã e soube que seu filho tinha feito uma 
cirurgia ontem. Ofereci-me para ajudá-lo e disse-lhe que seu filho 
permaneceria em meus pensamentos e orações”.  (Filipinas)

CONCORRENTES podem ser amigos também!
“Quando soube que minha concorrente tinha vencido uma 
concorrência que ambos disputávamos, telefonei-lhe para 
cumprimentá-la. Ela ficou surpresa por ouvir isso de mim. 
Conversamos e durante nossa conversação veio-me a ideia de um 
novo projeto”.  (Estados Unidos)
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“Eu Sonho com uma aproximação,  um entendimento mutuo 
entre as diferentes culturas do mundo.

Tal aproximação geraria uma nova cultura
 e se concentraria, primeiramente, 

nos verdadeiros valores 
que são encontrados em povos e nações. 

Meu sonho é que estes valores 
sejam reconhecidos como sabedoria global”. 

                - Chiara Lubich

O Dado das Empresas (The Company Cube®) foi inspirado 
 no livro “A Arte de Amar”, de Chiara Lubich
Texto: John Mundell
Arte no Dado: Vittorio Sedini
Desenho gráfico: Marco Desalvo
Tradução: Luiz Colella

“Construindo uma economia global mais justa e fraternal...  
... uma experiência de cada vez”


