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A RGM é uma Organização que está se solidificando,
amadurecendo. Com um nível de construção que
exige a presença ativa de todos os mentores ligados
a ela, mediante fóruns, webinars, master classes,
respostas às pesquisas, etc .
Em alguns momentos deste desenvolvimento alguns
de vocês se perguntam: Qual é o produto? Qual é o
mercado? Como eu consigo chegar lá? Como faço
para contribuir? Como faço para gerir as redes
sociais, difundindo e fazendo uso da tecnologia? ... E
um interminável etecetera...

FARÓIS PARA
COMUNIDADE

CADA

UMA

DAS

ÁREAS

compartilhadas e construções entre todas as
diretrizes, conteúdos etc.
A RGM *é uma construção conjunta*, é um
processo contínuo de reflexão buscando um
estado consciente e evolutivo, que torne possível
um verdadeiro serviço à humanidade, e aqueles
que fazem parte das diferentes equipes, como
membros do Comitê Consultivo, diretores de
desenvolvimento
setorial,
diretores
de
desenvolvimento territorial, embaixadores e
cônsules etc., foram convocados desde o início
para esta co-construção, contribuindo com seus
conhecimentos, experiências e trajetórias.

DA

Nós já subimos muitos degraus, mas temos muito
mais para escalar.
Na direção da RGM temos muito clara a direção
para onde estamos indo, todavia, ainda em vista,
temos muitas coisas para construir e, durante
2022, nosso foco será na construção da alma de
cada um dos doze setores que definem nossa
Comunidade, construir a essência de cada um
deles, resolver a questões como “qual é o mentor
ideal de cada uma das áreas?”, etc...
Em nosso editorial anterior falamos sobre a
necessidade de construir projetos sociais por área,
para que todos os Mentores se vinculem à ação
reflexiva
promovida
pelos
diretores
de
desenvolvimento setorial, em mesas e fóruns,
instrumentos
de
participação,
produções
....................

E é isso que esperamos de todos os Mentores
desta Comunidade: contribuição significativa para
essa edificação.
Baseado nisso, estaremos sempre abertos a
propostas,
pois
somos
uma
organização
colaborativa, e a verdade é que consideramos que
a melhor forma de participar seja aportando nossa
voz, já que todos temos tanto o que decidir, propor
e construir.
O tema, por vezes, também é um aprendizado. A
ansiedade nos leva a querer resultados rápidos,
como acontece nos negócios, mas a RGM não é
um negócio, é uma Comunidade criada por seres
humanos, para seres humanos, em função do
desenvolvimento
humano,
organizacional
e
planetário, que deve perdurar por décadas, e que
por isso exige, em primeiro lugar, estabelecer os
faróis que nos permitam navegar de forma segura,
à partir de sua essência, mais do que de sua forma.
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Hoje não é do nosso interesse estar na vitrine do
mundo, com forma sem conteúdo. Para nós é mais
relevante construir a essência da organização,
seus conteúdos sustentáveis, queremos primeiro
amadurecer e consolidar a casa por dentro.
Os tempos do marketing, das redes sociais, e da
exposição da RGM ao mundo externo virão.
Entretanto, lembre-se que o caminho é feito ao
caminhar e, portanto, todos nós contribuímos para
a construção das essências, para depois dar
sentido as presenças.
Feliz retorno ao interior.
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NOTA DE CAPA

O Silêncio
Libertador
KLEBER RODRIGUES

Nosso cérebro tem uma propriedade curiosa de

Comentei que o admirava muito, ainda mais por sua

buscar padrões. Quando crianças, buscávamos

atuação profissional e produção intelectual aos 93

desenhos em nuvens, quando adultos, buscamos

anos de idade! Disse ainda que eu adoraria se

explicações estapafúrdias. Não que não haja

conseguisse continuar produtivo nesta idade.

conexões em nossas vidas, sim, elas existem!
Mas às vezes nos prendemos a explicações que

Nesse

momento

ela

fez

uma

expressão

de

enfraquecem a nossa mente e o nosso espírito, e

desconforto e disse: “Deus me livre chegar nessa

as equações humanas são muito mais complexas.

idade! Não quero viver tanto!”

Compartilho abaixo, um atendimento realizado na

Eu pensei que entendia o pensamento dela... Há

última semana, que retrata bem isso, e espero

alguns anos eu pensava assim. Sem medo do ridículo

que traga boas reflexões:

eu dizia que o desejo de longevidade “escondia um
sonho pueril de imortalidade e faltava maturidade

Já estava terminando o atendimento online com a

nessas pessoas para lidar com a perenidade da vida.”

minha

...Até me dar conta de que meus medos escondiam

cliente,

para

reprogramação

de

hábitos

indesejados, e começamos a falar amenidades...

um terrível preconceito e uma ignorância cruel!

Eram aqueles minutos finais em que as palavras

Minha mente doente não conseguia notar o valor da

volteavam

da

experiência e da sabedoria. Temia tornar-me um peso

despedida. Nessa hora sempre converso algumas

social, e na verdade eu não era capaz de entender

amenidades

falava

que a velhice é mais uma etapa maravilhosa de

entusiasmada sobre o curso de sociologia que fazia, e

transformação em nossas vidas, onde eu precisaria

que se inspirou a fazê-lo assistindo os conteúdos de

me desprender do papel de mero “adulto” para

Noam Chomsky[i].

assumir novas responsabilidades!

despretensiosamente
com

meus

clientes,

à

espera
e

ela

[i] Avram Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano,
reverenciado em âmbito acadêmico como "o pai da linguística moderna", também é uma das mais renomadas figuras no campo da
filosofia analítica.
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Compartilhei essas ideias ao passo que ela
retrucou:
- Não é esse o problema... A questão é que eu
repito todos os passos do desgraçado do meu pai!
E ele morreu aos 62 anos.
Note o que a convicção que ela trazia estava
ocasionando em sua vida! Chegava a determinar
um “ponto final”! E ela começou a enumerar tudo o
que ela detestou no pai: A forma como ele tratou a
família no dia a dia, a pouca responsabilidade... Por
fim disse que o pai abandonou a mãe e a família
para viver com uma tia dela. Contou o quanto esse
episódio mexeu com ela e, após uma sessão de
uma linha específica terapêutica, descobriu que ela
seguia os mesmos passos dessa pessoa que ela
tanto odiava.
Afirmava ter semelhança física, o gênio, a forma de
lidar com as coisas... E quando o pai saiu de casa,
ela assumiu seu lugar, passou a cuidar da mãe e da
irmã, e repetia os mesmos erros.
Com isso, os conflitos cresceram de forma
exponencial. Até que, no auge da pandemia, ela
sentiu que a responsabilidade com o lar, somada

aos
conflitos
frequentes
estavam
sendo
demasiadamente desgastantes. Não suportou mais
e optou por sair de casa, “assim como o pai”.
Imediatamente interrompi a dolorosa linha de
raciocínio que ela construía dizendo: “Esta história
não tem nada a ver com a do seu pai! Ele saiu
porque não suportava olhar nos olhos das filhas
sabendo que a aventura que ele vivia seria
reprovada pelos próprios valores que ele te ensinou!
Ele saiu como um fraco. Ele saiu por vergonha!
Você?! Você, saiu por liberdade! Para se livrar dos
grilhões que te prendiam àquela história que
tentavam fazer você reconstruir! Você não tinha que
ser o pai! Você era filha! Parabéns por descobrir isso
a tempo! Parabéns por decidir sair de casa! Você
mostrou que não queria reviver a história do seu pai!”
Os olhos dela ficaram cheios d´água, ela olhou para
baixo em silêncio... eu esperei... Foram quase dois
minutos. ...E ela deu uma respiração profunda,
ergueu a cabeça com um olhar confiante e um
sorriso no rosto! E, então, eu tive a certeza de que
aquele momento de silêncio foi o momento
libertador!
... E agendamos o próximo encontro.
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NOTA DE CAPA

O criminoso,
o colaborador
e o amor

CARLOS RENATO GONÇALVES SILVA

Você sabe o que pode causar uma sociedade com
preguiça mental?

2) E o tipo com menor reconhecimento: O colaborador.

Caixas de mercados que não sabem somar.

É o tipo que tem a consciência de que está no mundo para aprender e que a sua missão fundamental é
cooperar para que todos evoluam como sereshumanos, independente do cenário que estamos.

Atendentes de sacolões que não sabem o que é
verdura.
Entregadores que não encontram endereços.
Esse tipo de sociedade baseada num proletariado
com mente preguiçosa é campo fértil para 2 tipos
muito distintos de pessoas:
1) O mais famoso dos tipos: O criminoso.
É aquele que usa a ignorância do povo para agir
em benefício próprio, levando em conta qualquer
tipo de ação necessária, mesmo que muito ilegal.
Esse tipo tem várias raças: ladrões, traficantes,
corruptos e milicianos, são as mais conhecidas.

Esse tipo é de raça singular, mas entretanto, é o
único que consegue passar por aqui e deixar um
legado positivo e inspirador.
Eu não tenho dúvida alguma, que a espécie dos
colaboradores é muito mais numerosa que a dos
criminosos.
Se você pensa que os criminosos estão em maioria,
pela maior sensação de insegurança e desamor que
estamos sentindo agora, talvez, isso seja explicado
pelo estado de interregno que o genial filósofo
Zigmunt Bauman afirma que estamos vivendo
exatamente agora:
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“No estado de interregno, as formas como
aprendemos a lidar com os desafios da realidade
não funcionam mais. As instituições de ação
coletiva, nosso sistema político, nosso sistema
partidário, a forma de organizar a própria vida, as
relações com as outras pessoas, todas essas
formas aprendidas de sobrevivência no mundo não
funcionam direito mais. Mas as novas formas, que
substituiriam as antigas, ainda estão engatinhando.
Não temos ainda uma visão de longo prazo, e
nossas ações consistem principalmente em reagir
às crises mais recentes, mas as crises também
estão mudando. Elas também são líquidas, vêm e
vão, uma é substituída por outra, as manchetes de
hoje amanhã já caducam, e as próximas manchetes
apagam as antigas da memória, portanto,
desordem, desordem.”

Esses comportamentos tortos fazem com que
tenhamos uma visão míope daquilo que realmente
importa neste mundo.

Eu creio que seja por isso que estamos lidando
com comportamentos tão simplistas, polarizados,
narcisistas, egoístas…

O amor é inteligente!

E o que importa mesmo é viver com amor!
E o amor não é um fim!
Mesmo porque nas melhores tramas, não existem
fins…
O amor é o caminho!
Se viver com o compromisso de fortalecer sempre
o seu amor, você viverá de forma simples e plena e
não haverá interregnos apresentados por filósofos
geniais que lhe afetarão.

Amor… doe e receba!

VENDAS

Vender e seus
segredos
ADRIANA CRUZ

Vender, conquistar, trazer a outra pessoa para
nosso modo de pensar, requer certas habilidades
que são cruciais ! E todo vendedor quer saber qual
o caminho da pedras, qual a mágica, qual o
segredo.

Alguns já chegam mostrando que o preço é
imbatível!

Recentemente, precisei comprar um sofá, e
comecei minha jornada na busca do melhor
equilíbrio entre preço e benefício. Confesso que foi
uma jornada que ultrapassou do prazer de ver
minha sala renovada, para uma situação de stress
e forte incômodo, só que o pior, é que essa
ultrapassagem do prazer para o desespero foi
mais rápido do que sonhava.

Outros que a cor é a mais moderna que existe...e
caminham
nesse
sentido
de
afirmações
frequentes.

A maioria, mas a maioria absoluta somente me
oferecia o produto e detalhava todas as
características que meu futuro sofá possuía.

Vamos falar dos tipos e principalmente dessa
questão do real desejo de compra.
Todos comprador, tem um forte e genuíno desejo
de compra escondido por trás da necessidade do
produto.

Você pode estar lendo e pensando : Ah Adriana,
mas isso é vender! Onde encontra-se o erro?”
O “erro”, o “pecado” da maioria absoluta dos
vendedores é não PERGUNTAR.
Se encantam em mostrar o que sabem sobre o
produto, sobre as características dele, sobre as
maravilhas escritas nos manuais de especificações
do produto e nos derramam todas essas
informações, onde o que mais queremos saber não
nos é falado.
E por que o mais importante não é dito? Porque só
se sabe o que é o mais importante que precisa
falar, quando temos a habilidade de perguntar ao
cliente e aí sim, descobrir o real desejo dele.

Outros que o tamanho compacto é a tendência do
momento.

Vendedores!!! Precisamos que nos escutem, sei
que alguns fazem perguntas, mas as perguntas
que queremos responder, são aquelas que mexem
com nosso real desejo de compra.

Sim, Necessidade é um ponto e Desejo de compra
outro, e totalmente distintos um do outro.
Necessidade ele nos fala!
Desejo de compra, eu descubro!
Só temos um jeito de descobrir o desejo de
compra, a única maneira é fazendo perguntas
inteligentes, perguntas estratégicas, que requerem
uma elaboração maior por parte do vendedor.
Precisamos das perguntas básicas, para sustentar
nossas próximas perguntas que deverão ser mais
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elaboradas. Alguns vendedores perguntam sim,
mas são perguntas que precisam de uma estrutura
mais elevada, precisam de um “plus” para atingir
seus objetivos de vendas.

Podem também ser elaboradas para que o cliente
perceba o que ela não quer que aconteça e
perceba as fragilidades que podem ocorrer se não
adquirir nosso produto.

Perguntas estratégias? Por onde elas caminham?

Algumas regras para que esse caminho seja mais
seguro?

As perguntas estratégicas são aquelas que o
vendedor prepara e coloca a resposta na boca do
cliente. Primeiro o vendedor deve se perguntar:
Que resposta quero obter? Que quero ouvir do
meu cliente a respeito do meu produto ou serviço?
Que pontos importantes quero que meu cliente
considere em relação ao que estou apresentando?
Somente depois do vendedor saber exatamente o
que quer ouvir, o próximo passo é ser estrategista
e construir uma pergunta onde a única resposta
venha a ser uma determinada resposta.

Sim!!
Quanto mais o vendedor conseguir fugir das
perguntas fechadas nesse momento, perfeito.
Essa etapa do processo de vendas requer que
façamos perguntas amplas ou seja, perguntas
abertas, onde o cliente expõe seu sentimento,
seus desejos, seus porquês.
Vender tem segredo?
Segredo não digo, mas habilidades sim!

Complicado?
Com prática, o complicado se desenrola e se torna
possível e adequado.
Assim que são as estratégias! Primeiro pensamos
no resultado que queremos e depois construímos
o caminho.
Perguntas estratégias devem de ser elaboradas,
usando palavras que remetam o pensamento do
cliente a visualizar o seu querer e nos responder.

E para que uma habilidade se torne uma competência adquirida, requer prática. Então agora é com
você vendedor!
Meus 4Ps de sucesso da área de vendas são:
P. pratique as
P. perguntas
P. para
P. progredir.
Construa seu sucesso e dê um "Plus" em sua
Capaciatação!
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COMPETÊNCIAS

15 dicas simples
para você exercitar
o seu carisma
VALTER TAMER

Você já se decepcionou com uma pessoa que lhe
parecia confiável e bem-intencionada? Já aconteceu
de alguém, por quem você seria capaz de pôr a mão
no fogo, te passar para trás? Você conhece alguém
que já passou por isso? Pois é, já aconteceu comigo
e com pessoas próximas a mim. Quando é com a
gente, o primeiro sentimento é de culpa. Como isso
foi acontecer comigo? Como eu não percebi antes?
Como eu dei esse mole? Como eu fui idiota!
Você sabe por que essas coisas acontecem? Eu vou
te contar. Há um padrão, um jeito de se comunicar
que explica porque as pessoas são en-ganadas,
persuadidas, manipuladas −principalmente no início
de um relacionamento− e um mau político consegue
iludir milhões de pessoas, mesmo que tenha o
caráter duvidoso e a ficha suja.

Na nossa primeira eleição para Presidente da
República, após o regime militar, o povo andava
entusiasmado com o então candidato Fernando
Collor. Escutei muita gente dizer: “Eu vou collorir!”
(Pegou o trocadilho? ;) ). Ele ganhou a eleição e
sofreu um impeachment. Foi uma decepção para
muita gente, especialmente os jovens. Eu não collori,
porque, intuitivamente, eu não sentia firmeza, ele não
me convencia, mas tinha uma característica evidente
e muito especial: carisma. Isso mesmo, carisma!
Característica marcante em líderes e pessoas
influentes.
A boa notícia é: ao contrário do que muita gente
acredita, carisma não é um talento inato, não vem de
berço, não nasce com a gente.
Carisma a gente aprende, como qualquer outra
competência ou habilidade comum em pessoas
que sabem se comunicar e se relacionar bem.
Comunicação é técnica.
Eu ensino meus alunos e alunas a usar palavras
sensoriais nas suas falas, com intenção e verdade,
porque elas remetem a sensações e isso conecta
as pessoas. O que você sente quando pensa ou
diz as frases abaixo?
Vejo que a solução está perto.
Declaro que a solução está perto.
Sinto que a solução está perto.
Acho que a solução está perto.
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Percebe a diferença? Os seres humanos pensam e
falam através dos sentidos. Pensar é usar os sentidos internamente e falar é usar os sentidos externamente. O discurso sensorial gera carisma, empatia e confiança.
Um estudo publicado em 2001, na Administrative
Science Quarterly, comparou os discursos de presidentes americanos e concluiu que o carisma dos
políticos tem a ver com o tipo de palavras que
utilizam. As que remetem a imagens, sons e sensações são mais impactantes, facilmente compreendidas e criam conexão imediata com a audiência.
Palavras abstratas são frias e desinteressantes.
“Vejo”, “declaro” e “sinto” têm mais força do que
“acho”.
É científico! Comunicar é uma arte que possui
fundamentos, estratégias e pode ser aprendida.
Como seria se você pudesse usar este conhecimento de forma consciente, para compreender
melhor as pessoas e se fazer entender por elas?
Imagine o poder que você traria para a sua comunicação, o salto de qualidade que daria nos seus re-

lacionamentos e como facilitaria as suas conquistas
pessoais e profissionais!
Como seria se você fosse capaz de dominar os seus
pensamentos, controlar o seu foco e conduzir a sua
vida de forma inteligente e criativa? Que impacto
positivo você causaria na sua saúde, nas suas
emoções, na sua autoestima e na sua qualidade de
vida?
Esta foi a maior descoberta da minha vida! Entender
como eu funcionava e como podia melhorar a minha
forma de funcionar, me perceber e me relacionar
virou o jogo. Eu consegui transformar a minha vida
para sempre, em todas as áreas. Se liga em 15
palavras que você pode usar para exercitar o seu
carisma agora mesmo: brilhante, claro(a), colorido,
evidência, esclarecer, estalo, harmonia, sintonia,
sonoro(a), tom, arrepiar, ativo(a), doce, gostoso(a),
vibrante.
Experimente, é divertido! Se eu consegui, você
também consegue.
Grande abraço!
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RELAÇÕES

Lealdade
FERNANDA FERREIRA

Dou por mim a analisar casais, relações, em que,

Quando acreditar que pode subir ainda mais alto cairá

aparentemente, tudo parece perfeito porque um

no abismo!

deles tem o domínio, as “as rédeas” da relação.
Da análise que faço, parece-me ser este o caminho

Quando se deseja tirar ao outro o que este possui,

seguido por muitas relações que duram anos e

cobre-se de presentes. Assim, o outro perderá tempo

anos, sem nunca serem postas em questão.

a cuidar de aquilo que julga possuir, coisas!
E se isso não for suficiente, quando, mesmo assim,

Não há como!

não consegue saber o que o outro está a planear,
finge um ataque.

A falta de autoestima leva-nos muitas vezes a
acreditar

em

coisas,

que

não

entendendo,

Quando atacadas, todas as pessoas estão sempre

parecem ser o mais normal. Mesmo que essa

preparadas para se defenderem, pois vivem com

normalidade não seja bem o que ansiávamos para

medo e com a ideia de que os outros não gostam

a nossa vida. Porquê exigir mais, se o que tenho já

delas.

é tanto?!
Quando atacadas – por mais brilhantes que sejam – as
As estratégias que são usadas são bastante

pessoas sentem-se inseguras e reagem com violência

comuns e simples.

exagerada à provocação. Ao fazê-lo, mostram todas
as suas armas, e mais uma vez, o outro fica assim a

Quando se quer enfraquecer alguém, primeiro faz-

saber quais os seus pontos fortes e quais são os seus

se com que a outra acredite que é forte. E assim,

pontos fracos. Sabendo assim que tipo de confronto

quando esta se sente forte, é tentada a cair na

esperar, e decide atacar ou recuar.

armadilha de desafiar alguém ainda mais forte,
sendo destruída.

Desta maneira, os que parecem submissos e fracos
conquistam e derrotam os duros e fortes.

Quando se deseja diminuir alguém, primeiro faz-se
com que a outra suba à montanha mais alta do

Dessa maneira, sobrevivem relações aparentemente

mundo e creia que tem muito poder.

felizes. Aparentemente!
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NUMA OUTRA FACE, quando existe lealdade, as
armas são inúteis.
A lealdade é baseada no respeito, e o respeito é
fruto do amor.
Ninguém controla individualmente, os dois cuidam.
Têm necessidade de cuidar, porque não têm as
rédeas do outro, porque o outro é livre e isso tem
tanto de bom para um, como de insegurança para
o outro.
Uma verdadeira relação é aquela que compreende
que só é possível demonstrar lealdade quando há
liberdade.
E sem medo da traição, aceita e respeita o sonho
do outro – confiando na força maior do Amor.

Certo, certo, é que a lealdade é uma pérola entre os
grãos de areia, que só aqueles que realmente
compreendem o seu significado podem ter.
A lealdade jamais pode ser imposta pela força, pelo
medo, pela insegurança ou pela intimidação. Ela é
uma escolha, que nem todos têm a coragem de
fazer. E, por ser uma escolha, é sempre generosa
com os erros. E, por ser uma escolha, resiste ao
tempo e aos conflitos passageiros.
Ter alguém ao nosso lado, que mais que olhar para
nós todos os dias, queira olhar por nós em cada dia,
faz toda a diferença.
Viver um amor feliz pode não significar viver um
amor-perfeito.
O importante é aceitar a liberdade de escolha: o que
um não quer, dois não fazem.

PROJETOS

Como projetizar
e inovar com
pessoas
RICARDO SOARES

“Nada existe de permanente a não ser a mudança.”
Lucius Annaeus Seneca; 4 a.C

A PROJETIZAÇÃO EM AMBIENTES COMPLEXOS E
MUTÁVEIS
Transformar ideias em realizações sempre foi um
desafio para a humanidade! A projeção da realização
pode ser chamada de projeto. Projetos são
demandados por pessoas, gerenciados e realizados
por pessoas! Se inserem inevitavelmente em um
contexto macroeconômico volátil, com aspectos
multiculturais e demandas mutantes de mercado
tornam o ambiente de projeção e de realização cada
vez mais complexo. Novas tecnologias surgem. A
preocupação em adquirir novas ferramentas e
técnicas, desenvolver e adaptar conceitos e
processos é crescente. A questão fundamental este
ambiente complexo é: como harmonizar a
perspectiva do negócio, a tecnologia, os processos
e as pessoas.

Lógica Fuzzy (difusa), algoritmos genéticos, entre
outras.
Projetos
sugerem
um
ambiente
de
alta
complexidade, impactado por mudanças cada vez
mais rápidas e constantes é inconteste o aumento
da importância da criatividade e da inovação como
resposta ao acirramento da competitividade.
As tentativas de compreender os efeitos da
evolução tecnológica sobre o crescimento
econômico convergem seus olhares para o
austríaco Joseph Alois Schumpeter (1997), um dos
mais importantes economistas da primeira metade
do século XX, lembrado por suas opiniões sobre a
evolução da economia por meio da "destruição
criativa", definindo a inovação como o motor do
desenvolvimento capitalista.
Segundo Schumpeter, as tecnologias tradicionais
são “destruídas”, perdem competitividade e
acabam sendo abandonadas quando um conjunto
de novas tecnologias encontra aplicação produtiva.

Afinal, ideias velhas não resolvem problemas novos.
Para Baccarini (1996, p.201) a complexidade é uma
dimensão crítica dos projetos e fornece a base para
determinar as ações apropriadas de gestão
necessárias para concluir um projeto.
Segundo Torres (2005), a Teoria da Complexidade,
engloba algumas teorias recentes como Teoria do
Caos, Teoria dos Fractais, Teoria das Catástrofes,
.......

A pergunta que não quer calar é: como inovar e
provocar mudanças no Status Quo sem afetar e
sem conseguir engajar pessoas?
Saber gerenciar com pessoas significa engajar e
comprometer, desenvolvendo o senso de propósito
e de pertencimento para que as pessoas sejam
mais do que espectadoras, mas sim, protagonistas
da evolução e da inovação!
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AS ONDAS DE SCHUMPETER
Um problema inquestionável é a constatação de
uma aceleração gradativa das ondas de Schumpeter (fig.1) onde as inovações tecnológicas ocorrem
cada vez mais rapidamente exigindo um grande
esforço das organizações se manterem vivas e
competitivas.

SURFANDO A ONDA
Não existem empresas inovadoras, mas sim,
empresas que sabem estimular, desenvolver e usar o
potencial criativo das pessoas, apoiando e
propiciando os recursos para alavancar as inovações,
aumentando sua competitividade e se diferenciando
no mercado!

“Os pioneiros removem os obstáculos para os
outros, não apenas no ramo da produção em que
primeiro aparecem, mas também ipso facto em que
primeiro aparecem, mas também ipso facto em
outros ramos, devido à natureza desses
obstáculos. Muitas coisas podem ser copiadas por
esses outros; […]”. Schumpeter(1997)

A incapacidade de “surfar nas ondas dos novos
paradigmas tecnológicos”, pode significar que a
empresa está defasada ou estagnada, tornando-se
obsoleta, incapaz existir de forma sustentável ou
simplesmente sucumbindo frente aos avanços dos
seus competidores.
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O MODELO DE TRIPLA HÉLICE
Onde estão as pessoas que habitam esse
ecossistema? O conceito atual de inovação de um
país baseia-se na ‘‘tripla hélice’’(ETZKOWITZ,
2003) (fig.3) ,que é um modelo que cria grande
ênfase nas relações não lineares entre universidades, indústrias e governos.

universidades e instituições de pesquisa com foco
na inovação e no aprendizado tendo como seus
principais objetivos:
Estimular a constituição de parcerias estratégicas e a cooperação entre universidades,
institutos de pesquisa públicos e empresas privadas voltadas para a realização de atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que tenham
como meta a geração de inovações.
Incentivar a transferência para o setor privado de
tecnologias geradas em instituições públicas de
pesquisa.
Estimular a geração de inovações diretamente
nas empresas nacionais.
Os projetos devem se enquadrar no modelo de
‘‘tripla hélice’’ (empresas, universidades e instituições de pesquisa ) é significativo tanto para economias
desenvolvidas como para economias emergentes.
Para sejam desenvolvidos projetos que logrem êxito,
faz-se necessário um esforço conjunto e adequado
dos três atores onde o esforço tecnológico das
empresas esteja amparado por políticas públicas
que fomentem um ambiente propício à inovação e as
universidades sirvam como celeiros criativos e de
desenvolvimento tecnológico.

Caminhando neste sentido, o Brasil, teve
promulgada a Lei nº 10.973, em 02 de dezembro de
2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, visando a aproximação entre empresas,
....

As universidades precisam se remodelar e se
transformar em um ambiente aberto ao exercício
criativo, preparando os futuros profissionais para os
desafios de um mundo dos negócios cada vez mais
complexo e competitivo!
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PSICANÁLISE

Ansiedade: Quais
sintomas que
merecem atenção?
MARCELA RANGEL

A ansiedade é uma reação presente em nosso dia a
dia, que diante de algumas situações como falar em
público, expectativa para datas importantes,
entrevistas de emprego, vésperas de provas, entre
outras é natural do ser humano. Mas, algumas
pessoas vivenciam esta reação de forma mais
frequente e intensa, que pode ser considerada
patológica e comprometer a saúde emocional.
Aflição, agonia, impaciência, irritação frequente.
Esses são alguns sinais da ansiedade, sentimento
capaz de prejudicar a qualidade de vida, autoestima
e saúde de qualquer pessoa. Aprender a identificar e
lidar com ela é fundamental para garantir uma vida
saudável e equilibrada.
Segundo uma pesquisa feita pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em julho de
2020 revelou que 80% da população brasileira
tornou-se mais ansiosa na pandemia do novo
coronavírus. A pesquisa, que ouviu com 1.996
pessoas maiores de 18 anos de idade, foi divulgada
nas redes sociais.

vel pelo surgimento de doenças psiconeurológicas.
Além de prejudicar diretamente os relacionamentos
conjugais, profissionais, acadêmicos e até mesmo
sexuais.
Quando a ansiedade ultrapassa o limite e a pessoa
não consegue mais realizar suas tarefas diárias
tranquilamente, é hora de buscar ajuda especializada e dar início a um tratamento.
Como identificar quando a ansiedade ultrapassa os
limites e pode ser considerada um transtorno?
Separei os principais comportamentos que podem
estar relacionados a transtornos de ansiedade, e
que merecem sua atenção:

A ansiedade está intimamente vinculada à forma
como interpretamos as situações da vida, ela é
composta por um conjunto de emoções que diz
muito sobre nosso interior, nossas experiências e
traços.
Se não for controlada, a ansiedade pode causar o
surgimento de doenças que afetam a saúde física e
mental. Gastrite, úlceras, taquicardia, hipertensão,
cefaleia e alergias são alguns exemplos de doenças
causadas pela ansiedade. Ela também é responsá....
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Inquietação constante
Dificuldade de concentração, inquietação e fadiga.
Sentimento de angústia profunda, não conseguir
ficar quieto, caminhar de um lado para o outro, e
acabar se desesperando são sintomas que
merecem ser investigados.
Descontar a preocupação na comida
Sim, muitas pessoas buscam encontrar na comida a
solução para seus problemas emocionais. Isso
acontece quando a preocupação surge e recorrem
ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro
alimento para aliviar a tensão. Comer sem fome, por
ansiedade, estresse ou outra emoção negativa é um
sinal de alerta. E cuidado, esta atitude também pode
dar início a uma compulsão alimentar.
Medos irracionais
Pessoas ansiosas apresentam constantemente
medos de estar perdendo algo, de não ser bom o
suficiente, medo do fracasso, pânico de ficar
sozinho ou de não ser aceito também. O excesso de
medo pode comprometer a segurança nas relações
pessoais no trabalho ou na família.

Perfeccionismo
O perfeccionismo é um dos principais sabotadores
internos que afeta diretamente a qualidade de vida
de muitas pessoas que buscam incessantemente
alcançar padrões elevados. Além de estar fortemente ligado ao medo de errar e a procrastinação.
Como a perfeição é algo praticamente impossível de
se atingir, pessoas perfeccionistas acabam
sofrendo com a ansiedade por não conseguir atingir
o objetivo estabelecido.
Ficar a ponto de explodir
Irritabilidade constante, mudanças de humor
repentinas e sem explicação aparente. Pessoas que
estão a ponto de explodir podem passar da euforia
ao pranto rapidamente. Esses sintomas surgem em
momentos de maior pressão e stress, por exemplo,
quando da perda de um emprego, sofrer um assalto
ou perda de um ente querido.
Pensamento obsessivo
O pensamento obsessivo é a falta de controle sobre
pensamentos
e
imagens,
angustiantes
e
recorrentes. O pensamento obsessivo pode estar
associado a transtornos do humor, incluindo distimia,
depressão, transtorno bipolar e é o sintoma
definidor de Transtorno de Ansiedade Generalizada
(TAG), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC),
Transtorno de Pânico e muitas outras condições
psicológicas.
Saber a hora de pedir ajuda é muito importante.
Existem momentos em que podemos precisar de
mais ajuda do que simplesmente a nossa própria
força de vontade.
Identificar e entender como funciona seus
sentimentos e emoções é o grande segredo para
manter o autocontrole e viver em harmonia e paz
interna. Desenvolva sua inteligência emocional para
aprender a controlar suas emoções e elimine a
ansiedade excessiva.
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Recursos Humanos:
primeiras lições

RECURSOS
HUMANOS

LEO SALGADO

Depois de mais de 32 anos de atuação em recursos

Lembro-me bem que eu ficava muito irritado com um

humanos,

em

índice de aproximadamente 110% de reclamações

gerenciamento e 4 como Consultor nas áreas de

trabalhistas oriundas da obra do Guandu, ou seja, a

gestão e remuneração por competências, palestrante

cada dez trabalhadores demitidos ocorriam cento e

e autor de alguns livros com temas específicos de

dez reclamações trabalhistas, das quais pelo menos

gestão de pessoas, entendi que era chegado o

umas dez a doze formuladas por pessoas que jamais

momento de falar um pouco sobre o que aprendi e

haviam trabalhado para a empresa.

dos

quais

aproximadamente

29

pratiquei nestes quase 30 anos gestão.
De toda sorte o mais preocupante é que praticamente
Acredito que seja importante contar um pouco de

todos os demitidos se tornavam reclamantes.

minha chegada a área de Recursos Humanos e como
tudo começou, há exatamente 33 anos atrás.

Um belo dia, após mais uma sessão de reclamações
junto ao nosso Diretor Regional, ele simplesmente

Em 1983 eu atuava como gerente jurídico de uma das

resolve a questão me informando que a partir daquela

maiores construtoras do Brasil, como foco principal

data o Departamento Pessoal passava a responder a

em saneamento, a Transpavi Codrasa.

Gerencia Jurídica.

Naquela época estava em pleno vapor uma obra

Tentei protestar, mas não teve jeito e resolvi assumir o

grandiosa, que era a expansão do sistema do Guandu,

desafio.

que iria dar um salto de qualidade e oferta de água
tratada para a capital do Rio de Janeiro e inúmeras

Naquele mesmo dia fui conhecer mais de perto o

cidades da área metropolitana.

trabalho do DP, após o comunicado oficial da nova
relação de subordinação.

Como gerente jurídico, uma de minhas tarefas era a da
defesa dos interesses da empresa perante a justiça

Lá chegando fui muito bem recebido pelo chefe da

do trabalho.

área, que veio a se tornar um grande amigo, o Dácio.

Era comum naquele tempo a existência de escritórios

Logo após a minha chegada ele me pede para

que falsificavam anotações em carteira de trabalho,

aguardar um pouco, uma vez que precisava realizar

com fins escusos, para acobertar fraudes e facilitar a

um desligamento, dirigindo-se imediatamente a sua

aplicação de golpes no mercado de varejo.

secretaria e pedindo:
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- Dona Vera, por favor prepare um Aviso Prévio!
Ela imediatamente preparou o formulário em duas
vias e preparou o mesmo na máquina de escrever
(computador era coisa de cinema) e perguntou:
- Pronto chefe, qual o nome que coloco no Aviso?
Imediatamente ele respondeu...
- O seu!
Meu espanto só não foi maior do que o choro de
Dona Vera, cujas lagrimas escorriam abundantemente
enquanto ela datilografava o próprio nome naquele
mal fadado aviso prévio.
Naquele momento eu tive a certeza que poderia influir
em muito na forma de gerenciar as pessoas naquela
empresa e assim contribuir para a redução do número
de reclamações trabalhistas.
Não preciso dizer que interferi naquela demissão, de
uma forma sutil mais firme, mostrando a ele como era
perversa sua forma de ser em um momento tão
delicado.
Só para encerrar o exemplo, era pacifico que
pagávamos todos os direitos, horas extras, seus
reflexos e recolhimentos, mas não sabíamos demitir,
tratávamos os trabalhadores como um rebanho de
gado, não explicávamos os cálculos, valores e
demais detalhes.
A simples mudança de comportamento na hora da
demissão, mudou significativamente nossas estatísticas e me ensinou a primeira lição em gerenciamento de pessoas, ou seja, na hora de demitir
alguém se coloque no lugar da pessoa que está
sendo demitida.
Com a mudança da sede da Codrasa para São Paulo
e minha disposição de não sair do Rio de Janeiro e
........

após viver oito meses na ponte aérea (segunda e
sexta-feira), me deliguei da empresa, tendo
deixado por lá ótimos amigos e uma grande
gratidão pelo meu crescimento profissional.
Durante um pequeno espaço de tempo voltei a
advogar, até que um belo dia, as vésperas de um
carnaval recebi em minha casa uma prima de minha
mulher e seu marido (que moravam em Uberlândia).
Após um pouco tempo de conversa verifiquei que
ele era Diretor de Recursos Humanos de um
grande grupo empresarial, com mais de sessenta
empresas espalhadas pelo Brasil, que iam da
agropecuária a informática.
Durante nossa conversa externei que era
advogado e que havia tido uma excelente
experiência como advogado em uma empresa e
que estava prospectando o mercado.
Fui surpreendido por ele que comentou que
achava que poderia ter uma posição disponível no
Rio em uma das empresas do grupo e que estaria
retornando ao Rio após o carnaval, quando teria
mais detalhes da posição.
Disse a ele que estaria a sua disposição caso meu
perfil fosse aderente a vaga e entreguei um
currículo para que pudesse analisar com mais
atenção.
Efetivamente na segunda feira da semana seguinte
ao carnaval ele me ligou e pediu que eu o
encontrasse na terça feira em um endereço em
Jacarepaguá, próximo a taquara.
Terça feira me apresentei no endereço indicado,
crente de que seria uma posição de advogado.
A empresa chamava-se ABC Dados e era uma
indústria de tecnologia cujo principal produto era
“modens de comunicação”.
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O Walter me recebeu muito bem e logo me
apresentou ao Diretor da empresa, Jeronimo, que foi
muito carinhoso e amigo logo no primeiro contato.

Codrasa, que havia se tornado meu amigo, muito mais
humano e era antes de tudo uma pessoa de caráter e
acima de tudo honesto.

Após pouco tempo de conversa me foi feita a
proposta de ser o gerente de recursos humanos da
empresa... quase engasguei com o copo de água que
estava bebendo e assustado falei para eles que devia
haver algum engano, uma vez que eu não entendia
nada de recursos humanos...

Assim recebi minha segunda lição em recursos
humanos: Contrate pelo caráter, capacite e treine as
habilidades...

Logo o Walter me tranquilizou e disse que eles
precisavam antes de tudo de uma pessoa de
confiança, pois achavam que estava acontecendo
algo estranho na área de pessoal e que recursos
humanos eu iria aprender com o tempo.
Efetivamente, existiam problemas no DP, com
funcionários fantasmas, rescisões super calculadas,
etc.
Para me ajudar a limpar a área e implantar sistemas
confiáveis de trabalho, lembrei do “carrasco” da
...........

Importante ainda frisar e ressaltar que o grupo ABC
foi a minha grande escola de Recursos Humanos, foi
lá que me formei e fiz algumas de minhas pósgraduações praticas, aprendendo com pessoas
especiais como o meu querido e saudoso professor
e diretor Walter, Jeronimo, Cicero e muitos outros que
tanto me ensinaram sobre gestão de pessoas.
O resultado deste aprendizado inicial e de todas as
práticas, ações e experiências realizadas ao longo de
minha carreira, abrilhantada pelos incontáveis livros,
artigos e palestras, inclusive as que promovi e
promovo no Rhdebates, forjou o que chamo do meu
jeito carioca de fazer gestão de pessoas.
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Gracias

Hasta el próximo número

Thank you
Until next edition

Obrigado

Até o próximo número

