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ela primeira vez na história o Brasil sediará 
os Jogos Olímpicos. Aproximadamente 
200 nações de todas as partes e con-
tinentes enviarão seus representantes 
para as competições em solo brasileiro. 
Segundo posição do comitê olímpico já 
foram vendidos mais de quatro milhões 
de ingressos e estima-se que 10.500 atle-
tas, milhares de profissionais de imprensa 
e centros de apoio, além de interessados 
em esportes e turistas de diversas partes 
chegarão ao Rio de Janeiro, onde convi-
verão todos juntos durante o período do 
evento. Compartilhando com amigos, 
também profissionais da área de desen-
volvimento humano, meu receio a res-
peito do desafio de, num curto espaço 
de tempo, ver integradas milhares de pes-
soas provenientes de países com culturas, 
necessidades e hábitos distintos, em bus-
ca de meios que as possibilite estreitar 
margens de adequação, percebo com a 
confissão que não estou sozinha. O meu 
receio é o mesmo de muitos deles.   
Acredito fortemente que percepções 
se tornam realidade, portanto, procuro 
sempre registrar os fatos por um viés 
positivo, contudo, diante dos últimos 
acontecimentos, em que conteúdos 
que jaziam no porão foram catapultados 
ao sótão, muitos aspectos não podem 
mais passar despercebidos. Deslizes e 
descabidos irresponsáveis expuseram 
o descaso alheio com o princípio da 
coexistência honesta pelo respeito ao 
bem comum, revelando ao mundo um 
caráter que não representa a maioria de 
nós brasileiros. A publicação recente pela 
Harvard Business Review de uma pesquisa 
da cientista organizacional e especialista 
em desenvolvimento em liderança dra. 

LIDERANÇA, ÉTICA, SEGURANÇA E OLIMPÍADAS: 
QUAL A INTERSECÇÃO DE VALOR?

LEADERSHIP, ETHICS, SECURITY AND OLYMPIC GAMES: WHAT IS THE VALUE INTERSECTION?

Sunnie Giles (Top 10 Leadership Competencies), apontando 
que “padrões éticos e morais elevados proporcionam maior 
sensação de segurança”, potencializou o meu temor. 
Considerando que, na convenção do que é certo ou erra-
do, cabe a interpretação de valores os quais nas relações 
humanas não se expressam como caráter absoluto, em 
meio à diversidade de línguas, culturas, moedas e pro-
pósitos, como se dará a convivência entre pessoas com 
comportamentos, expectativas e referências tão distintas? 
Como coibir maus hábitos e disposições de alguns no tra-
to àqueles que, educados de outra forma, se mobilizaram 
para acompanhar os Jogos Olímpicos no nosso país? Uma 
vez que os valores éticos e morais, conforme a pesquisa, 
respondem pelo aumento da sensação de segurança, qual 
o centro comum a ser estabelecido capaz de nivelar o sig-
nificado do conceito de ética e moral na preservação do 
senso de segurança e incentivo à integração durante o 
evento? Imagino que nos caiba a todos a reflexão.
A verdade é que temas como liderança, ética e segurança, no 
sentido amplo, são valores que carregam diretrizes éticas e mo-
rais como fator determinante de bem-estar e integração, e de-
vem justapor-se em respeito aos que chegam de vários cantos 
do mundo com o desejo de fazer parte e conviver bem. Espero 
que nós, cidadãos brasileiros, unidos e cientes dos desafios que 
nos cabe, saibamos honrar o fato de sermos o primeiro país sul-
-americano a receber uma edição de Jogos Olímpicos e contri-
buir cada um com a sua parcela, para que a segurança e o 
bem-estar dos que nos visitam sejam reflexo dos padrões éticos 
e morais pelos quais há tempos lutamos ferrenhamente.
A todos uma excelente Olímpiada.

For the first time in its history Brazil will host the 
Olympic Games. Approximately 200 nations from 
all places and continents will send their represen-

tatives for the competitions on Brazilian soil. According 
to the Olympic Committee over 4 million tickets were 
already sold and it is estimated that 10.500 athletes, 
thousands of press and support centre professionals, 
besides the persons interested in sports and tourists 
coming from several places, will arrive at Rio de Janeiro, 
where they will live all together during the event’s period.

Sharing with friends, also human 
development area professionals, my 
concern about the challenge of, in 
a very short time span, seeing inte-
grated thousands of people coming 
from countries with different cul-
tures, needs and habits, searching 
for means of making possible to nar-
row adaptation margins, I become 
aware with the confession that I’m 
not alone. My concerns are the same 
as those of many of them.
I strongly believe that perceptions be-
come reality, so I try to record the facts 
in a positive way but, in face of the 
latest developments, where contents 
that were buried at the basement were 
catapulted to the attic, many aspects 
cannot go unnoticed any more. Irre-
sponsible slips and improper things 
exposed the unconnected disregard 
for the honest coexistence principle 
and respect for the common good, re-
vealing to the world a character which 
doesn’t represent the majority of us, 
Brazilians. The recent publication by 
Harvard Business Review of Dr. Sun-
nie Giles, organizational scientist and 
specialist in leadership development 
research (Top 10 Leadership Compe-
tencies), pointing out that “ethical and 
moral standards bring a greater secu-
rity feeling”, exacerbated my concerns.
Considering that at the convention 
of what is right or wrong enters the 
values interpretation, which in hu-
man relations do not express as ab-
solute character, among the diversity 
of languages, cultures, currencies 
and purposes, how will it be the liv-
ing together between people with 

so diverse behaviour, expectations and references? How 
to refrain bad habits and dispositions from some in the 
treatment of those who, educated in another way, mo-
bilized themselves to follow the Olympic Games in our 
country? Considering that ethical and moral values, ac-
cording to the research, are responsible for the increase 
of security feeling, which is the common centre to be 
established which is able to level the meaning of the 
concept of ethics and moral in the preservation of secu-
rity feeling and integration incentive during the event? I 
imagine that this reflection is up to us all.
The truth is that themes like leadership, ethics and se-
curity, in their wide sense, are values which carry ethi-
cal and moral guidelines as well-being and integration 
determining factors, and must overlay themselves in re-
spect to those who arrive from several parts of the world 
wishing to become part of it and live together well. I 
hope that us, Brazilian citizens, united and aware of the 
challenges we face, know how to honour the fact of be-
ing the first South American country to host an edition 
of the Olympic Games and contribute, each one with 
his/her part, so the security and well-being of our visitors 
can be a reflection of the ethical and moral standards for 
which, during a long time, we’ve been fighting for strongly. 
An excellent Olympic Games for all.  
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