
 

 

 

  



 

1 

Ficha Técnica 
 

Título: Carreira e Empresa – Momento de Repensar, vol. 1 

Autora: Karen Gimenez 

Revisão: Ana Maria Fiori 

Publicação: fevereiro 2015 

Distribuição: Gratuita e on line 

Imagens: Rgb Stock. Todas as imagens que ilustram esta obra estão de acordo com a política 

de utilização da Rgb Stock - www.rgbstock.com  

Foto da autora: Ligia Vargas 

Direitos Reservados: Toda e qualquer reprodução, mesmo que parcial só pode ser feita com a 

devida citação da fonte e após autorização 

 

Realização: 

CCS Consultoria – Estrada Velha de Sorocaba,880/37  

Granja Viana – Cotia 

www.ccsconsultoria.net – (11) 9 -9114-2681 - 

ccs.consultoria@ccsconsultoria.net 

 

 

 

Apoio:  

 

  

http://www.rgbstock.com/
http://www.ccsconsultoria.net/
mailto:ccs.consultoria@ccsconsultoria.net


 

2 

 

 

 

Apresentação 
 

Ideia de disponibilizar este e-book é levar até o leitor alguns conhecimentos sobre 

gerenciamento de carreira, gestão de equipes e de pequenas e médias empresas. 

São textos de leitura fácil e informações de absorção rápida, que podem ser 

incorporadas de maneira prática no cotidiano, tanto dos profissionais quanto das organizações. 

A disponibilização do conteúdo de maneira acessível tem como objetivos: promover temas 

que passam despercebidos para muitos profissionais bem como divulgar o trabalho e a linha 

de pensamento da autora.  

Que os conceitos aqui contidos possam se tornar relevantes na gestão de suas carreiras e de 

suas empresas. Enfim, possam provocar reflexões cada vez mais profundas na busca contínua 

pela excelência. 

Boa Leitura. 
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Em que emoção você é 

viciado e a reproduz no 

ambiente de trabalho? 

 

 

Esperar um cenário de crise 

máxima antes de buscar a 

saída é trilhar o caminho 

direto para o fracasso 

 

 

Networking só funciona 

quando é desenvolvida 

antes que se precise dela 
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Mudanças internas + 

aprendizagem + plano de 

ação. Você está pronto para 

o mundo real? 

 

A única maneira de liderar as 

pessoas é ouvindo-as 

 

O bom marketing não é 

aquele que engana, mas 

aquele que sabe valorizar o 

melhor de cada situação   
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A maior decisão pessoal 

ou profissional 
 

uando um ano ou um novo período se inicia, não importa qual seja ele, tomamos 

decisões e fazemos promessas profissionais e pessoais que nem sempre cumprimos. 

Talvez isso aconteça porque muitas dessas decisões são tomadas com base apenas 

em ações, deixando de lado as mudanças de paradigmas necessárias para reposicionarmos 

nossa vida profissional e pessoal.  

Uma das principais, se não a principal de todas as escolhas, pode parecer uma brincadeira 

para alguns, mas traz profundas alterações na nossa dinâmica cerebral quando a fazemos de 

maneira séria. É o que eu chamo de "Teoria dos Dois Erres", que nada mais significa do que, 

quando deparamos com uma situação complexa, optarmos por "Resolver" ou "Reclamar".  
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Antes que o leitor pense que eu estou brincando, saiba que esse não é um mero jogo de 

palavras.  

É uma definição que mexe com a nossa estrutura cerebral e nos impele a uma cadeia de 

consequências. Tomemos um emprego que não nos agrada ou um negócio que não está 

dando muito certo como exemplos. As situações também podem ser aplicadas na vida 

pessoal. 

Quando optamos por reclamar, o passado desde o mais recente até o mais remoto toma 

proporções muito maiores, surgindo como um empecilho para que avancemos, pois nos 

agarramos às nossas limitações evidenciadas por esse passado malsucedido, em vez de 

analisar o que deu errado e tentar de outra maneira. 

A concentração que move ou paralisa 

Quando optamos por resolver um entrave profissional, não importa se o problema é originário 

do departamento do outro ou do nosso, somos proativos em busca da solução, no lugar de nos 

recolhermos à nossa mesa reclamando com a nossa equipe das atitudes de uma outra equipe 

e sendo tomados pela preguiça de mudar. Quando optamos por reclamar, a procrastinação 

aparece imediatamente, dificultando nossa capacidade de inovar e de encontrar maneiras 

de sair da situação que nos incomoda. Na reclamação vem anexa a crença de que nada vai 

dar certo e, com isso, não tentamos novas fórmulas. Nem revemos as antigas. 

Já quando optamos por resolver as situações, olhamos para os outros profissionais com mais 

carinho e aceitação. Entendemos facilmente que equipe é todo mundo junto, e não 

necessariamente todo mundo igual. Diferentemente de quando reclamamos demais e nos 

tornamos rancorosos e sozinhos. Predisposição a resolver nos dá coragem e serenidade para 

resolver qualquer situação, em casa ou na empresa. Ao reclamar demais perdemos a energia, 

gradativamente a capacidade de realização se esvai e pioramos a nossa gestão do tempo. E 

aí, diante dos impasses atuais, já decidiu se vai resolver ou reclamar?  
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Mercado de trabalho  

em anos incertos 

 uas reportagens recentemente publicadas mostraram o mesmo caminho para o 

profissional brasileiro nos próximos dois anos: independentemente da área, será 

necessário mudar a maneira de ver a carreira. Enquanto a reportagem de TV mostrava 

que seis em cada dez brasileiros sonham em abrir uma empresa, mas mantêm-se em seus 

empregos formais, uma entrevista com o economista André Massaro, professor do Instituto 

Bovespa, mostrou que o emprego formal, principalmente para profissionais de cargos mais altos, 

deve cair em 2015 e mais ainda em 2016. 

Serão anos em que quem sempre terceirizou a administração de sua carreira para a empresa 

em que trabalha precisará rever seus conceitos. Altos salários – principalmente CLT – estão na 

mira, prioritariamente os pagos a profissionais que pouco se atualizaram ou que apenas se 

preocuparam com o desenvolvimento técnico de suas carreiras. Quem não investiu em 

estratégia, gestão de relacionamentos internos e externos e visão sistêmica pode sofrer as 

consequências. 

Olhar para si como um produto “vendável” diante de tantas ofertas será um desafio para os 

próximos anos.  Também faz parte da “empreitada de empregabilidade” conhecer bem seus 

pontos fortes e fracos, formatar seu diferencial e, principalmente, mapear oportunidades, às 
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vezes em áreas em que nunca se pensou trabalhar antes. Prudência nas finanças pessoais 

também faz parte das recomendações.  

Quem quiser se manter no mercado precisará, além de suas funções técnicas, dominar o 

pensamento estratégico e conhecer sistemas de gestão: de pessoas, de processos. Pensar de 

maneira profunda e embasada será o grande elemento agregador do profissional nos 

próximos anos.  Trabalhar bem valerá muito mais do que trabalhar muito. Posturas como 

esperar receber ordens no lugar de tomar iniciativa ou “não faço porque não é minha função” 

devem ser chamarizes para o desemprego. 

A hora e a vez do vira-lata 

O empreendedorismo estará em alta, mesmo que involuntário. “Empresas vão buscar 

profissionais com visão sistêmica, que conseguem olhar conexões e demonstrar espírito de 

dono”. Enfim, quem quiser conservar o emprego vai precisar se engajar. Focar na solução, e 

não no problema. 

Consultores e pequenos empresários devem se multiplicar, devido a uma parcela de 

profissionais sêniores que podem ter seus postos fechados ou dados a profissionais com outro 

perfil. Mas é preciso lembrar que para se aventurar nesse universo é necessário se preparar. E 

que o dinheiro da indenização, investido, uma hora acaba. Para esse público, Massaro 

destaca que as maiores chances de dar certo estão no chamado “empreendedorismo vira-

lata”, que ele descreve como aquele de produtos de consumo imediato, de baixo custo e que 

exigem pouca infraestrutura.  Profissionais gabaritados podem trazer seus conhecimentos em 

gestão e sua capacidade inovadora e fazer muito dinheiro com esse tipo de 

empreendedorismo, oferecendo diferenciais simples, mas importantes, a negócios olhados até 

há pouco tempo como opções para aqueles que passaram menos tempo na escola.  

O que pode matar o empreendedor vira-lata e fazer com que ele não ganhe dinheiro nesse 

momento de instabilidade é o orgulho, principalmente quando em seu histórico profissional 

registra empregos com certo status. Segundo Massaro, muita gente que venceu o obstáculo do 

orgulho está fazendo fortuna e vai continuar em época em que altos salários serão raridade. Os 

anos de 2015 e 2016 estão muito mais para o sucesso na barraca de cachorro-quente do que 

para o restaurante de luxo. 

A principal dificuldade é fazer aquele executivo entender que os conhecimentos adquiridos no 

seu doutorado e a expertise nas grandes corporações podem fazer decolar muito mais 

facilmente seu negócio vira-lata – em que ele é um dos poucos com tanto conhecimento e 

background e, por isso, deve sair na frente em termos de inovação e diferencial dos 

concorrentes – do que seu negócio de “alto nível”. Este último, o de alto nível de sofisticação e 

investimento, em que o menor dos concorrentes tem pelo menos histórico educacional e 

profissional iguais ao seu. Indo mais além, diante do cenário previsto pelos economistas, o 

empreendedorismo vira-lata tem tudo para movimentar muito mais dinheiro e precisa de muito 

menos investimento. E também de menos orgulho.  
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Ano Novo, Carreira Nova 

 ais do que uma promessa de ano-novo, mudança na carreira é algo que implica em 

planejamento e muita, muita reflexão. Para tanto, você vai precisar de uma planilha e 

de cabeça fria. Usar seu raciocínio lógico, baseado em fatos e dados, em vez de 

basear-se apenas nas emoções.  

Primeiramente, as perguntas-chave: qual é o seu verdadeiro desejo? Ganhar mais? Ser 

promovido? Trabalhar mais perto de casa? Ter sua própria empresa?  

Escolhido o desejo, vem a segunda questão: o que você acredita que vai ganhar com a 

mudança? (Coloque em uma planilha). Em seguida: esses ganhos podem vir de outras 

maneiras? Quais?  

Agora pare um momento, respire fundo e vá para a etapa mais difícil do planejamento, que é 

fazer a seguinte lista: quais sacrifícios você está disposto a fazer e do que você terá de abrir 

mão para conseguir o que deseja? Metade desiste aqui. Se não é o seu caso, vamos em frente. 

Quem ganha e quem perde com a sua decisão? O quanto ela está baseada em fatos, e não 

apenas em sonhos? No caso de uma posição em outra empresa, você conhece quais os 

problemas e limitações de onde deseja trabalhar? Já os comparou com os da sua empresa 

atual? As vantagens se sobrepõem a esses problemas? Se a ideia é ganhar mais, já sabe com 

quais responsabilidades adicionais terá de arcar? E a jornada de trabalho vai aumentar?  

Ainda para os que querem continuar como empregados: vai procurar trabalho onde? Quais 

são os sites mais adequados? Vai contratar um headhunter, um gestor de outplacement ou um 

coach para ajudá-lo? Em quanto tempo pretende efetivar a mudança? Quantas horas por dia 

vai dedicar-se a essa busca?  

Ah! E tem o sonho da empresa própria! Gosta de cozinhar, então quer abrir um restaurante? 

Gosta de animais, por isso quer um pet shop? E o quanto você gosta e entende de gestão? De 

pessoas, de caixa, de marketing e vendas, de mapeamento de concorrência, de 

planejamento estratégico etc.? 

Ainda sobre o negócio próprio, tem capital suficiente para montar (burocracia, aluguel, 

reformas, estoque, pagar salários de mercado...)? E a reserva prudente para manter a empresa 

de um a dois anos praticamente sem lucro? Você sabia que esse é o tempo médio para uma 

empresa se estabilizar?  

São tantas as questões... que a mudança já está ficando chata, podem pensar alguns. Aí está 

a diferença entre planejar e apenas sonhar. 

 

M 
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Conexão Profissional  

o crescermos em uma empresa, é comum olharmos para os degraus mais altos da 

escada. Buscamos relacionamentos e conexões com as altas esferas. Queremos nos 

"enturmar" com quem está no "topo". Há algo errado nessa visão? Não, a proposta é 

sonhar cada vez mais alto. Desde que as conexões com as bases não sejam perdidas, pois são 

justamente elas que nos dão sustentação para essa escalada. Afinal, sem alicerce, sem 

fundação, a casa não se sustenta. 

E é justamente nesse relacionamento com as bases que muitos diretores e gerentes se perdem. 

Mesmo que tenham começado de baixo, no cargo mais simples da empresa. Com o passar do 

tempo, aquele atendente nível 1 passou para nível 2, 3, depois se tornou auxiliar 1,2,3, analista 
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1,2,3, encarregado, coordenador, supervisor, gerente etc. Anos e anos se passaram durante 

essa trajetória e hoje esse executivo comanda todos aqueles que estão nos cargos que um dia 

ele já ocupou. 

Só que, com o avanço do tempo, tendo o olhar somente para os novos relacionamentos, para 

as esferas mais altas, esse gerente ou diretor foi perdendo a conexão com o cotidiano 

daquelas atividades e com aqueles cargos pelos quais já passou. Por mais que diga que sim, 

ele não lembra mais como é. E com isso se torna difícil ter empatia e conseguir gerir a equipe 

conhecendo realmente a necessidade e a realidade de seus subordinados. Quando falo aqui 

em empatia vou ao real sentido da palavra – colocar-se no lugar do outro, pensando e 

sentindo como o outro. Não tem nada a ver com simpatia ou receptividade, como alguns 

podem confundir. 

Gerenciamento às cegas 

A ascensão muitas vezes nos faz perder a conexão com a base e dificulta a nossa liderança. 

Essa perda facilita a geração de conflitos e a implementação de medidas pouco eficazes no 

cotidiano da equipe. Comentários como "ele fala isso porque não está lá como nós" se tornam 

comuns e, o pior, com fundamento. Algumas empresas já estão atentas aos prejuízos dessa 

perda de conexão e buscam unir novamente as pontas da cadeia.  

Na Mary Kay, empresa norte-americana de cosméticos, por exemplo, mesmo as mais altas 

diretoras de vendas têm de manter sua cartela de clientes pessoais, com as quais elas 

precisam exercer os mesmos procedimentos das consultoras em início de carreira. No 

McDonald´s há programas em que os executivos vão para a linha de frente nos restaurantes. 

Na rede Gazin, grupo nacional atacadista e varejista de eletrodomésticos, o dono costuma 

oferecer almoços e jantares na sua própria casa – onde ele mesmo cozinha – para pequenos 

grupos de funcionários dos mais baixos escalões da empresa, com o intuito de ouvi-los e 

entendê-los em um ambiente informal.  

 Há alguns anos, trabalhei em uma agência de relações públicas na qual passamos por uma 

experiência bastante interessante. Éramos, com os donos, 40 pessoas. Todos os dias, na hora do 

almoço, um de nós – inclusive os dois donos –, em esquema de rodízio, substituía a 

recepcionista que também exercia a função de secretária. O mesmo esquema nas férias dela. 

Há casos e cada vez mais casos de empresas que estão restabelecendo essa conexão, 

colocando os executivos para, de alguma maneira, lembrar, "sentir na pele" a realidade de 

seus comandados. Os resultados vêm sendo positivos tanto na redução de conflitos quanto nas 

tomadas mais acertadas de decisões, pois nada como estar ali no dia a dia, sentir a realidade 

do outro, para poder encontrar a melhor solução.  

Fica a sugestão para quem hoje está na liderança de uma empresa: passe um dia no lugar do 

seu subordinado, de preferência daquele que está mais distante de você na escala 

hierárquica. Faça esse rodízio também entre aqueles que você percebe que estão ou podem 

entrar em conflito. Estabeleça ou reestabeleça conexões. 
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Criativo não é inovador 
  

 fama de um povo criativo faz com que muita gente considere o brasileiro inovador. 

Não é. Somos criativos, mas o Brasil tem os piores índices de inovação entre os países em 

desenvolvimento. Essa constatação foi apresentada no Congresso Brasileiro de Recursos 

Humanos deste ano.  

O profissional brasileiro é excelente na hora de ter ideias, de "inventar" coisas novas, mas é 

muito ruim no quesito realização eficaz. A lacuna que se abre entre a boa ideia e a 

capacidade de execução costuma ser muito maior do que imaginamos. E é justamente a 

capacidade de execução que transforma uma boa ideia em inovação. 
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De onde vem tanta dificuldade? Das etapas pelas quais é necessário passar para realmente 

implementar algo inovador. Um produto ou serviço inovador precisa ter utilidade para algum 

grupo da sociedade, e não simplesmente satisfazer o detentor da ideia. A inovação parte da 

observação, da percepção de que a sociedade ou um setor dela necessita de algo novo ou 

diferente. A inovação atende a uma necessidade (mesmo que ainda não se saiba que ela 

existe). Para inovar é preciso interagir. Antes da fase de se fechar no laboratório de ideias, é 

preciso conversar, conviver de alguma maneira com aquele grupo que será beneficiado com 

a inovação na qual você vai trabalhar.  

Inovação em oito etapas 

Depois da interação e da observação vem o esboço da ideia, aquela visão bem superficial. 

Dada a linha de raciocínio, entra a fase que é chamada de patrocínio. O patrocínio começa 

com o cálculo do tempo e do dinheiro necessário para que a criatividade se transforme em 

inovação. Depois do cálculo é preciso reservar esse tempo e levantar a verba. A etapa 

seguinte é a chamada formatação, que é quando você vai transformar a sua ideia em um 

produto ou serviço. Acabou? Ainda não. 

Formatada a versão inicial da sua ideia, é hora de testar o que você vai oferecer para o seu 

público-alvo. É verificar a relevância do que você criou. Selecionar um grupo – que 

efetivamente usaria o produto ou serviço (a mãe e o irmão não valem) – e ouvir o que esses 

consumidores em potencial têm a dizer. Mais do que ouvir, é necessário colocar o orgulho de 

lado e transformar a sua ideia, caso ela não atenda totalmente ao desejo do seu consumidor. 

É a hora do chamado aprofundamento, de mudar o que é necessário, mesmo que alguns 

detalhes não lhe agradem. Terminada a mudança, uma revisão final e a colocação no 

mercado. Só aí a sua ideia se transformou em inovação. 

Recordando as fases: observação, interação, 

esboço, patrocínio, formatação, relevância, 

aprofundamento e revisão. 

Por que é tão difícil realizá-las? Porque costumamos 

ser impacientes, pouco disciplinados e 

insuficientemente observadores. Acreditamos que 

trabalhar com satisfação é fazer apenas o que se 

gosta, sem lembrar que, mesmo fazendo o que 

gostamos, estamos no mercado. Isso faz com que 

algumas etapas, mesmo daquilo que amamos, nem 

sempre sejam tão agradáveis. Não gostamos de 

planejar e de ser avaliados. O principal, que é a 

criatividade, o brasileiro tem. Que tal aproveitarmos 

esse dom e nos transformarmos efetivamente em um 

povo inovador? 
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Negócios Paralelos  

 

 er empresários se envolvendo em mais de um negócio. Independentemente do 

tamanho da empresa, tem se tornado relativamente comum. Grandes executivos 

costumam ser conhecidos pelos cargos que ocupam na sua atividade principal, mas 

boa parte deles mantém um ou dois negócios paralelos. Pequenos empresários também 

começam a ter esse olhar. Em momentos de incerteza, atuar em mais de uma área parece 

uma boa opção, principalmente em negócios que sofrem pela sazonalidade ou pensando em 

uma aposentadoria mais tranquila. 

A múltipla atuação pode trazer tanto benefícios quanto ser perigosa. Tudo depende da 

capacidade de gestão, principalmente do tempo. O alto executivo costuma ter para quem 

delegar tanto algumas das atividades de sua ocupação principal quanto de seus negócios 

"menores". Tanto isso acontece que nem sempre sabemos dos negócios paralelos (vamos nos 

ater aqui a atividades lícitas) dos altos executivos. Já para o pequeno empresário fica mais 

difícil. Ele precisa ser atuante em todas as frentes que abre, ou seja, praticamente todo mundo 

sabe que ele tem mais de um negócio. 

Além da gestão do tempo, há o risco do que chamamos de "crise de identidade". Mas o fulano 

faz isso ou aquilo? Ou ainda, o grande executivo que tem mais de um negócio costuma ser 

visto como visionário, enquanto o micro ou pequeno empresário pode ser visto como 

"desesperado" ou passar a impressão de que o seu negócio principal não vai bem. 

Preconceito e imagem 

Há uma grande dose de preconceito nesse raciocínio. A boa gestão é fundamental em um 

negócio, mas ele sofre também de fatores externos como sazonalidade ou, dependendo da 

área, é mais ou menos afetado por determinados movimentos da economia. Empresas de 

construção sofrem na época das chuvas. Consultorias costumam ter baixa entre novembro e o 
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Carnaval, e assim por diante. Proprietários desse tipo de empresa podem optar ou pelo 

investimento extra no momento de "alta" ou pela manutenção de um negócio cuja alta seja 

justamente na sazonalidade do outro. 

Há também a questão de tempo e preço. Tanto de produtos quanto de serviços. Alguns 

segmentos de mercado têm negociações longas de contratos e apenas trabalhos de grande 

monta. Quando é possível agregar pequenos produtos e serviços de giro rápido e valores mais 

acessíveis ao negócio principal, é possível ter opção de giro de caixa o tempo todo. Quando 

não, um negócio paralelo que tenha justamente essa característica pode contrabalancear. 

Os negócios podem ser diferentes, mas não devem ser conflitantes. Se você tem uma empresa 

de produtos orgânicos, por exemplo, pode ter sua imagem comprometida ao abrir um negócio 

de fertilizantes químicos. Independentemente do caso, a gestão da identidade e a gestão do 

tempo são fundamentais. Negócios paralelos, mesmo que sazonais, devem ser tocados o ano 

todo, mesmo que com mais ou menos dedicação em uma ou outra época.  

Também não há problema no fato de o mercado saber de todos os seus negócios. A questão – 

muito delicada – é como fazer com que isso aconteça. Eles são paralelos, ou seja, em cada 

ocasião você está representando apenas um deles. E a postura em um é a mesma a ser 

mantida no outro. Você tem dois ou mais negócios, e não duas ou mais personalidades. Caso 

contrário, pode parecer desesperado ou oportunista. Se vai ser encarado como um 

empreendedor com visão multidisciplinar ou um profissional que precisa de muitas fontes 

porque não consegue crescer em nenhuma vai depender primeiramente de como você se vê. 

E depois de como você coloca a notícia para o mundo. 
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Amigos e negócios 

 anto quando se tem uma pequena empresa quanto quando se trabalha em uma 

organização, independentemente do tamanho, as relações de amizade tornam-se um 

desafio com o qual nem sempre é fácil lidar. Esse fenômeno é típico do Brasil e de alguns 

outros países latinos. A mistura entre as relações pessoais e profissionais pode levar a situações 

bastante constrangedoras, porque não sabemos separar. Ou quando sabemos, podemos 

deparar com amigos que ainda não têm esse discernimento. 

Em países como os Estados Unidos esse "drama" é bem menor. Isso porqueaqui no Brasil temos a 

cultura protecionista de preservação do clã. Vamos começar pelas indicações. Boa parte das 

contratações no Brasil se dá por indicações. Ou seja, um grande profissional pode perder a 

possibilidade de colocar-se em uma boa empresa simplesmente por não ser amigo de alguém 

que nela trabalhe. As indicações podem ser positivas, desde que elas sejam feitas pela 

qualificação profissional.  "Trabalhei com fulano e ele é muito competente nisto e naquilo" é 

bem diferente de "vou lhe entregar o currículo do meu amigo". 

Tenho por princípio evitar amigos na minha equipe, principalmente se forem subordinados a 

mim. Os motivos são basicamente dois: primeiro não quero dúvidas – nem internas nem 

externas – na condução da relação. Segundo: não quero sombras nem reflexos do cotidiano 

do trabalho no fim de semana. 

Tanto na contratação de funcionários quanto na de parceiros ou fornecedores, colocar o 

quesito amizade ou parentesco em primeiro lugar pode nos levar a: relevar demais na hora da 
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escolha; perder tanto o foco quanto a objetividade; não terminar a relação quando for 

necessário; misturar questões pessoais e profissionais ou manter acordos verbais quando 

deveríamos documentar. 

Por outro lado, todos têm amigos competentes com os quais seria prazeroso manter relações 

profissionais, primeiramente pela qualidade do trabalho e tendo a afinidade pessoal como um 

diferencial. É possível e pode dar certo, desde que a ordem de prioridades se mantenha. 

Maturidade das partes 
 

Além disso, a maturidade das duas partes é fundamental, pois pode ser que deparemos com 

situações constrangedoras como a necessidade de um feedback negativo ou ter de contestar 

trabalho feito um dia antes de sermos padrinhos de casamento desse amigo. Ou ainda não 

podermos comentar sobre o dia a dia do trabalho na vida social, porque um dos amigos é 

justamente nosso funcionário. 

Outro momento delicado é na contratação de um fornecedor, quando um estranho oferece 

muito mais qualidade e melhor preço do que um amigo. Afinal, amigo escolhemos pelo 

coração, e não pelo currículo. E nem sempre dá para não comentar a contratação de um 

serviço, como por exemplo a reforma na casa quando se tem um amigo arquiteto. 

Quando um companheiro de trabalho, parceiro ou fornecedor se torna amigo, contornar essas 

situações tende a ser mais fácil, porque a relação teve início em outras bases. Em todos os 

casos a maturidade é muito importante, mas nem sempre a temos. Na nossa cultura prevalece 

a interpretação emocional dos fatos sobre a racional. 

Se um amigo nos demite, nos dá bronca no trabalho, não nos contrata como fornecedor ou 

não nos indica para uma vaga de trabalho, tendemos a ficar magoados e a acreditar que a 

pessoa não é nossa amiga. Queremos ouvir o que ela pensa de nós, desde que seja um 

diagnóstico positivo. Criamos mágoa, pois não estamos preparados para ter uma conversa 

adulta sobre nossas relações e separar os assuntos. 

Ainda cremos naquelas frases de post de facebook, em que amigo é aquele que nos apoia 

em tudo. Será? Particularmente, prefiro aquele que é sincero àquele que é político. Aquele que 

não me contrata e diz o motivo, àquele que me contrata, mas fica se remoendo por dentro, 

enquanto o restante do escritório me isola ou é simpático comigo apenas porque sou amiga 

do chefe. Isso acontece porque confundimos a rejeição pessoal com a não escolha 

profissional. E cobramos por isso.  

O bom é que esse não é um caminho sem volta. Podemos sim trabalhar e fazer negócios com 

amigos, desde que um requisito não interfira no outro. 
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Trabalha muito e produz 

pouco 1 
 

 o contrário do que muitos dizem por aí, o brasileiro não é preguiçoso. Ele trabalha e 

muito. O problema é que ele trabalha mal e tem pouca escolaridade, por isso é pouco 

produtivo. Essa foi uma das conclusões sobre o trabalho no Brasil apresentada no 

Conarh 2014 – Congresso Nacional de Recursos Humanos em andamento de 18 a 21 de agosto 

em São Paulo. Com cinco anos de escolaridade em média, contra 12 da maioria dos países 

desenvolvidos – sem falar na qualidade do ensino aqui oferecida –, o brasileiro acaba se 

tornando um trabalhador muito mais braçal do que estratégico, mesmo nas áreas 

administrativas. Em termos de produtividade o País é o 60º no ranking mundial. Se assim, com o 

trabalhador tão pouco produtivo, o Brasil se coloca como a 7ª economia do mundo, até onde 

o país poderia chegar se melhorasse a sua produtividade?  

Essa afirmação vale, inclusive para cargos administrativos e até gerenciais, tema que 

exploraremos em um artigo futuro. O brasileiro passa às vezes mais de 12 horas por dia fora de 

casa por conta do trabalho e do deslocamento – cruel – até ele, principalmente nos grandes 

centros. Com pouca educação e de má qualidade e enfrentando uma maratona para 

chegar ao seu local de trabalho, a cabeça do brasileiro funciona mal. Ele até pode ser criativo, 

mas quase sempre essa criatividade está descolada da realidade e se perde na hora da 

execução. A resistência de muitas empresas a horários alternativos e home office também tem 

influência na baixa produtividade. 

Sem dúvida, os itens acima têm grande interferência na qualidade do dia de trabalho do 

brasileiro, mas há outro elemento que interfere profundamente no resultado do seu trabalho: a 

cultura. Sem dúvida que a cultura brasileira – amigável, calorosa, receptiva – é altamente 

atrativa no convívio social. E pode ser desastrosa no ambiente de trabalho. 

A começar pela contratação. Temos muito medo do desconhecido de nos atirarmos no 

mercado, acreditando que ao contratar um amigo ou o amigo de um amigo estamos mais 

garantidos. Nem um pouco. A contratação de amigos esbarra em questões pessoais, o 

tratamento com esse profissional tende a ser flexível em excesso e os critérios técnicos também 

tendem a ser relaxados. O amigo do amigo pode ser ótimo para o amigo mas será que é para 

a sua empresa? E ótimo em quê? O seu amigo já trabalhou com ele ou o indica pelo convívio 

social? 
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Na tentativa de fazer um processo seletivo rápido e o mais barato possível, as avaliações são 

trocadas pelo contato social. Contato esse que rege o dia a dia da empresa e pode jogar a 

produtividade lá em baixo. Socializar faz parte do cotidiano da empresa no Brasil. Até demais. 

Quantos e quantos minutos por dia – horas por semana e dias por mês – perde-se no café, 

conversando com o colega da mesa ao lado ou arrumando aquele grupo enorme para ir 

almoçar junto? E quando não há essa socialização excessiva o profissional tende a ser 

colocado de lado e suas habilidades tendem a não ser tão bem avaliadas. É importante 

lembrar que reduzir a socialização não quer dizer reduzir a educação e o respeito. Apenas 

cortar o desnecessário. Bate-papo fica para o fim de semana ou para o happy hour. 

Outro item que atrapalha e muito a produtividade do profissional brasileiro é o pouco 

conhecimento de onde o seu trabalho está inserido. Quais as consequências da sua função 

dentro da empresa e o impacto das suas ações. Não conhecer o sistema em que está inserido 

limita a inovação eficaz. 

O despreparo das lideranças é outro entrave na produtividade do brasileiro. A carreira em Y 

ainda é pouco levada em conta por muitas empresas, que acreditam que o melhor técnico é 

o melhor gerente. Carreira em Y nada tem a ver com geração Y. A letra referente à carreira 

indica que, a partir de um determinado estágio de crescimento, o profissional precisa optar por 

tornar-se um superespecialista técnico no que faz ou crescer na área gerencial. Uma escolha 

não é melhor do que a outra, são apenas diferentes. Há aqueles que não querem e não têm a 

mínima habilidade para ser gerentes, mas poderiam crescer cada vez mais como técnicos, 

tornando-se únicos em suas áreas. Mas ou são seduzidos pelo status do cargo ou a empresa 

não consegue enxergar a outra perna do Y como valiosa. Colocar o bom técnico como 

gerente sem avaliá-lo antes e muito menos treiná-lo em habilidades gerenciais é dar um tiro no 

pé (sim, gerenciar é aprendizado e tem técnica). Resultado: a produtividade tanto da equipe 

quanto dele tende a cair. 

A falta de habilidade em conduzir reuniões, a aversão de boa parte dos brasileiros a 

planejamento (herança da associação ao governo militar), a avaliação posterior e a processos, 

além da falta de metas claras, também têm alto impacto na produtividade. O jeitinho que 

"quebra o galho" hoje mascara um problema futuro. Como esses itens atrapalham a 

produtividade do brasileiro e como esse problema pode ser revertido veremos na coluna da 

próxima quinzena. 
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Trabalha muito e produz 

pouco 2 
 

 ando continuidade ao perfil pouco produtivo do profissional brasileiro, iniciado no artigo 

anterior, um item em que o brasileiro ainda patina muito são as reuniões. Costumam ser 

malplanejadas, malconduzidas e, dificilmente, encerram-se com alguma conclusão. O 

bate-papo inicial sobre banalidades faz parte da "cortesia nacional" e atrapalha a 

produtividade da reunião. É possível ganhar por volta de 15 minutos, se todos forem 

diretamente ao assunto. Assunto, que assunto? Esse é o segundo entrave das reuniões. A 

grande maioria dos gestores convoca sem uma pauta detalhada ou sem enviar um material 

prévio. Consequência: boa parte da reunião é utilizada para apresentar algo que poderia ter 

sido enviado previamente, com a solicitação de leitura, e apenas debatido no encontro. 

Ah, mas se eu enviar material antes provavelmente ninguém vai ler. É possível, mas esse é um 

hábito que pode ser corrigido. Não leu o material prévio? Não pode opinar nem participar da 

decisão. Vai ter de ouvir quieto e obedecer ao que foi decidido. Nas primeiras vezes haverá 

reclamação, mas depois, quando os profissionais notarem o quanto se pode reduzir o tempo 

das reuniões dessa maneira, a leitura prévia se tornará hábito. 

Planejamos pouco e mapeamos os riscos menos ainda. Por terem entrado no Brasil 

prioritariamente pelo governo militar, termos como planejamento e estratégia ainda são 

malvistos por diversas pessoas. Lembrando que qualquer ferramenta ou metodologia pode ser 

usada para o bem ou para o mal. A ferramenta em si é isenta. Talvez pela herança histórica, 

talvez pelo otimismo excessivo, o profissional brasileiro não é muito dado ao planejamento. 

Prefere arriscar, ter retrabalho e, principalmente, lamentar. Já os japoneses preferem dedicar 

até 80% do tempo de um projeto ao planejamento. Não querem investir onde não vai dar 

certo ou ter retrabalho. E ainda se considera quem costuma mapear riscos como pessimista. 

Outro item, ou melhor, cuja falta contribui para a queda de produtividade do brasileiro é a 

pouca valorização das avaliações pós-projeto. Comemorar cada trabalho realizado é preciso, 

mas uma reunião de avaliação posterior é essencial. Há quem relacione essa avaliação a uma 

espécie de caça às bruxas. Muito pelo contrário. Analisar ponto a ponto os erros e acertos de 

um projeto finalizado economiza muito tempo na realização dos projetos posteriores. 

Somos muito vulneráveis a distrações, com temas do escritório, da internet e também com 

excesso de contato com familiares e amigos durante o período de trabalho. Nosso celular no 

ambiente de trabalho, em vez de um canal de contato para emergências, torna-se a porta de 

entrada da nossa vida pessoal dentro do escritório. Quantas horas dedicamos a esses contatos 
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e perdemos na nossa produtividade, tendo até de fazer hora extra para compensar? 

Experimente ficar uma semana utilizando seu celular no trabalho apenas para receber ou fazer 

chamadas emergenciais. Analise a sua produtividade no fim do período. 

Nossas metas costumam ser pouco claras e isso também atrapalha. Costumamos nos empolgar 

com novidades, sem analisá-las de maneira crítica. Com isso vamos e voltamos, entramos 

cada hora em um caminho, deixando temas prioritários de lado. Nós nos empolgamos com as 

novidades – ideias, projetos, empregos – e deixamos de nos perguntar o quanto isso é 

realmente importante para a nossa carreira, nosso negócio ou para o projeto que estamos 

desenvolvendo. Nós nos perdemos em detalhes e em desculpas mais uma vez. 
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Você sabe gerir seu 

tempo?  
 

 u não tenho tempo. Frase de nove entre dez habitantes deste planeta. A falta de tempo 

costuma ser erroneamente atribuída ao excesso de compromissos entre casa, família e 

trabalho. O que mais surpreende é que a origem dessa falta de tempo poucas vezes está 

realmente ligada ao excesso de atividades. Vai além disso.  

Costuma ser reflexo do mau gerenciamento das emoções e traz como consequência a perda 

da capacidade de se tornar produtivo. Aqui vale ressaltar: falo produtivo, e não ocupado. Essa 

afirmação costuma surpreender os que procuram o curso de gerenciamento de tempo que 

ministro juntamente com outra consultora. A visão do candidato a aluno muda com o 

aprofundamento no conteúdo. Mas como funciona essa relação que parece tão distante? 

Primeiramente levando em conta por que motivo diversas pessoas se envolvem com tarefas 

além das quais elas podem saudavelmente dar conta. É o caso dos workaholics. Envolver-se 

em tarefas demais pode significar ou não conseguir falar não para todas as demandas que 

aparecem ou querer fugir de si mesmo, e por isso entrar em uma roda pouco produtiva. Neste 

segundo caso, há aqueles que procuram voluntariamente se envolver em um grande número 

de atividades para atrair atenção ou pena. Desse tema já tratei com mais profundidade no 

artigo "Falsos super-heróis profissionais", publicado nesta mesma coluna. 
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Voltando à questão do gerenciamento de tempo, emos visto no mercado autores e alguns 

empresários defendendo mais tempo livre. A proposta de trabalhar menos é voltada para 

trabalhar melhor, e não para ter mais horas para suportar mais tarefas. E a gestão do tempo é 

focada justamente nisso. Gerir melhor o seu tempo para ser mais produtivo. Trazer mais 

resultados em menos tempo e, consequentemente, mais dinheiro para viver melhor no seu – 

agora mais extenso – tempo livre. Milagre? Não. Planejamento, disciplina e vigilância, 

principalmente das emoções. 

No coaching financeiro, uma das especialidades em que atuo, aplicamos uma linha de 

raciocínio que mostra a relação do tempo diretamente ligado ao sucesso financeiro e à 

compreensão das emoções. Para gerir bem seu dinheiro você precisa: usar bem seu tempo e 

conhecer suas emoções. Para gerir bem seu tempo você precisa de: propósito, ferramentas e, 

principalmente, conhecer e saber trabalhar suas emoções. 

Armadilhas criadas por nós 
 

Boa parte das armadilhas que nos transformam em pessoas sem tempo são criadas por nós 

mesmos. Vão desde o medo de magoar alguém até o nosso receio de enfrentar situações que 

nos incomodam para chegar lá. "Ah, mas eu vou a tal lugar ou vou fazer isso para não ficar 

chato." Chato para quem? É melhor ser sincero e não ir ou não fazer do que fazer malfeito ou ir 

de cara feia. Quem vai ganhar com isso? 

A outra questão do gerenciamento de tempo é o medo do caminho a ser trilhado para 

chegar a um objetivo. Quantas vezes, de maneira inconsciente, nos perdemos em tarefas 

simples, mas que consomem muito tempo, porque não queremos enfrentar uma determinada 

situação? Depois que a oportunidade passa, fica fácil dar a desculpa de que não tivemos 

tempo. 

Mais do que usar boas ferramentas – que são necessárias e têm muito valor – gerenciar o 

tempo é, antes de tudo, conhecer e estar disposto a enfrentar a si mesmo. Vencida essa etapa, 

as ferramentas tornam-se tão fáceis de usar quanto brinquedos de criança. 
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Falsos heróis profissionais  

 

 anto nos processos individuais de coaching quanto em reuniões de equipe, uma das 

frases que tenho ouvido muito é: "Eu dou o sangue por esta empresa e diversas pessoas 

que não fazem quase nada são mais valorizadas que eu". Lugar-comum em nove entre 10 

organizações, o lamento acima nem sempre é legítimo. Certamente há profissionais 

acomodados, que fingem que trabalham, enquanto outros realmente colocam a mão na 

massa. Mas a cada dia percebo que esse número vem baixando, apesar de o lamento 

continuar crescendo.  

Isso porque o principal problema não é a situação que gerou o lamento, mas a visão de quem 

o faz. A cultura brasileira ainda olha muito para o trabalho quantitativo, ou seja, vale mais 

quem trabalha mais, sendo que, em diversos lugares do mundo, a gestão empresarial está mais 

avançada e vale mais quem trabalha melhor. As nossas próprias leis trabalhistas favorecem o 

pensamento quantitativo. 

Quantos de nós ouviram de pais e professores: para ter sucesso é preciso trabalhar muito. Sem 

dúvida, há fundamento nessa afirmação. Afinal, esforço é item imprescindível em um 

crescimento embasado. Mas que tipo de esforço? Ainda acreditamos que o esforço está 

concentrado no operacional, no que as pessoas enxergam.  

Dentro das empresas o foco no quantitativo por muitos profissionais é claro. Mas quase sempre 

o reconhecimento vem do qualitativo – pelo menos nas mais avançadas. Daquele profissional 
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que pensa e analisa antes de tomar uma decisão, que tem autoestima suficiente para dizer 

não quando a proposta não trará resultados eficazes e que consegue sustentar um debate – 

mesmo com superiores e clientes – com argumentos. Ao contrário do "herói", que não mede a 

quantidade de horas que dedica porque, quase sempre, a busca não é pelos resultados da 

empresa, mas pela atenção sobre si.  

Foco em si e não na empresa 
 

O herói está mais preocupado em ouvir: "Nossa, como você se esforçou", "você trabalha tanto". 

Ele se envolve em tudo que surge para parecer útil. Costuma, inclusive, assumir 

responsabilidades que não são dele, acreditando que isso é comprometimento. Parece ter 

vergonha de ir embora para casa no horário, em dar uma solução em pouco tempo. Tenta 

chamar atenção pela piedade. O herói adora equipes ineficazes ou de nível muito abaixo do 

seu. Porque ele precisa de plateia. Quando depara com um profissional sênior, sente-se 

fragilizado emocionalmente. Principalmente se o outro tiver foco no esforço qualitativo. 

Nesse caso, o herói não olha para o outro como parceiro com quem pode trocar e a quem 

pode unir-se, mas como alguém que precisa derrubar. E como pouco consegue com 

resultados – até porque seu foco não é a empresa, mas chamar a atenção dos superiores –, 

parte para a desqualificação do outro, para o lamento sobre si mesmo. Porque para o herói 

quanto pior, melhor. Ele quer equipes ineficazes, clientes cruéis, mercado desigual, para que 

possa supervalorizar o pouco resultado que consegue.  

O resultado do herói é sempre quantitativo. Para a campanha fizemos 10 mil folhetos, 40 

anúncios na TV, 30 faixas, 500 cartazes etc. O orgulho é da quantidade, do que se pode ver, 

em vez de apresentar como resultado: conseguimos a melhoria X para o cliente com apenas 

um folheto, pois ele foi feito de maneira planejada, eficiente, com estudos prévios e linguagem 

eficaz. 

Assim, ele sofre mais e, com isso, acredita que aparece mais. O ápice do herói é dizer: "Eu tive 

de fazer tudo, de me envolver em tudo, porque sem mim nada teria acontecido". Outra 

característica do herói é a falsa multidisciplinaridade. Ele sabe tudo, mas pouco estudou além 

de sua área de atuação principal. É o falso autodidata. Ele sabe de contabilidade, de 

marketing, de legislação e tenta desqualificar os especialistas no setor. Mas não sustenta uma 

discussão mais profunda com eles e foge delas. Em um debate, enquanto o especialista vem 

com pesquisas e argumentos técnicos, o herói se defende com o "eu acho" ou "aqui é 

diferente".  

E o herói continua em sua cruzada quixotesca, brigando com seus moinhos de vento, com 

exércitos imaginários, enquanto coloca seu pior inimigo como seu único companheiro: ele 

mesmo. 
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Você é um 

empreendedor 

caprichoso?  
 

 enho uma amiga que faz parte de um projeto voluntário que confecciona touquinhas de 

tricô para crianças em tratamento de câncer. Fazer touquinhas de um único modelo, com 

produção em série, seria uma medida eficaz para aquecer as cabecinhas nuas pela 

quimioterapia e minimizar o constrangimento pela queda dos cabelos. Mas isso não é suficiente 

para a minha amiga e seu grupo de voluntárias. Elas dedicam tempo e atenção para criar e 

decorar cada touquinha para que se tornem únicas, assim como são as crianças atendidas.  

São aplicações de renda, fitas, flores ou bichinhos de feltro e o que mais a imaginação 

daquela turma puder trazer. A criatividade rola solta e o carinho também. O nome desse "a 
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mais" em cada touquinha é capricho. Tal capricho (veja as fotos) chamou tanto a atenção 

que elas contam até com algumas contribuições financeiras eventuais. 

A experiência dessas mulheres de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, desperta para uma 

pergunta que todo empreendedor deve fazer a si mesmo: o quanto sou caprichoso no meu 

negócio? Esmero-me de verdade ao atender cada cliente ou olho principalmente para os 

mais exigentes, que perguntam mais, como potenciais "malas", em vez de pessoas por meio 

das quais posso me aprimorar? Ou será que fico na defensiva a cada comentário negativo? 

Quanto estou preocupado em entregar meu produto ou serviço com algo a mais, um detalhe 

especial que me fará ser lembrado por muito mais tempo? Ou minha ideia é "livrar-me" logo do 

pedido para ir atrás de outro? 

Capricho não é custo 
 

Esse "capricho" não quer dizer aumento de custo. É produzir diferencial. E se você tiver um bom 

gerenciamento de tempo e de produtividade, dá para encaixar no dia a dia sem mudar a 

rotina em quase nada. Os adornos que as voluntárias colocam nas touquinhas elas encontram 

em suas próprias casas ou com amigos. Um retalho de tecido aqui, uma miçanga que caiu de 

um brinco ali. 

Tudo é questão de percepção, de olhar. Olhar com foco no outro, na necessidade do cliente. 

Ao decorar as touquinhas, as voluntárias sabem que não podem atrasar a entrega. 

Diferentemente de alguns "artistas", que ao prestar seu serviço ou fabricar seu produto têm 

tanto foco em si mesmo, no próprio ego, que perdem prazos ou entregam o que querem em 

vez do que o cliente precisa e no prazo que ele precisa. 

O exemplo das voluntárias de Ubatuba é uma ilustração muito simples do que pode ou não ser 

um diferencial em uma empresa. Sensibilidade e criatividade no lugar de luxo e custo. Para 

quem ficou curioso sobre o projeto das touquinhas, aqui está o endereço do blog: 

http://www.sapouba.blogspot.com.br/ 
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Networking tem técnica 1  
 

 ma das palavras mais em moda no mundo empresarial, networking virou sinônimo de 

tudo e de nada ao mesmo tempo. Todas as empresas – e profissionais em busca de 

oportunidades – estão conscientes de que precisam fazer, mas dificilmente sabem como 

fazer. As iniciativas pipocam por aí – e é bom que seja assim –, mas os resultados efetivos nem 

sempre aparecem. Como o tema é longo, será dividido em duas partes.  

Vamos primeiramente à definição. A tradução do inglês mostra que o termo significa rede de 

contatos. A simplicidade da palavra não necessariamente está ligada à simplicidade do 

processo. Pelo contrário. Networking é muito mais do que falar com quem está ao lado. Hoje se 

torna quase uma habilidade técnica. As oportunidades são muitas, mas poucas são bem 

aproveitadas. Há de simples encontros para café da manhã e jantares até redes 

mundialmente organizadas, como BNI ou rodadas de negócios setoriais.  

As perguntas principais são: você sabe em quais redes deve inserir-se? Sabe o que pode 

esperar de cada uma delas? Está realmente preparado para entrar na rede? Escolheu como 

vai medir resultados? Sabe esperar e persistir?  

O primeiro ponto a resolver é interno. Você tem um negócio e precisa de clientes. Isso é fato. 

Vai a eventos para divulgá-lo. De todos os seus produtos ou serviços, em qual você vai focar 

hoje? Sair por aí oferecendo tudo para todos os públicos é dar um tiro no pé. É dizer, por favor, 
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compre algo meu, pois estou desesperado. Vendo tanta coisa porque não sou especialista em 

nada.  

Você se veste e se porta de acordo com o seu negócio? Isso é fundamental em qualquer 

ação de relacionamento. Em processos de networking você é o reflexo do seu produto ou 

serviço. Então, de nada adianta ser dona de um centro de estética ou de uma academia de 

ginástica sem que seu corpo demonstre isso, por exemplo.  

Timidez pode até ter um certo charme, mas não nesse momento. Networking reativa não existe. 

Não importa a ocasião, você vai ter de tomar a iniciativa. Só não vale sair por aí falando com o 

primeiro que aparecer. Antes de iniciar uma conversa, observe.  

Objetividade acima de tudo. Em locais cujo propósito explícito é o networking, não é preciso 

enrolar. As pessoas sabem por que você está lá. Diferentemente de quando você vai a um 

evento qualquer e tem a iniciativa solitária de fazer contatos. Nesse segundo caso, a sutileza é 

fundamental.  

Ainda sobre objetividade: você consegue apresentar sua empresa, um produto ou usar uma 

estratégia de convencimento em 60 segundos? Se ainda não, pratique na frente do espelho, 

para a família ou falando com o cachorro. É o máximo de tempo que você tem para 

despertar interesse sobre a sua empresa. Mais que isso, só se a conversa engrenar.  

Uma falha comum é o empresário buscar networking apenas quando a empresa não está bem 

economicamente. São vários equívocos. Primeiramente, porque bom networking precisa de 

investimento em eventos, em transporte e em estar bem apresentável. Networking dificilmente 

tem resultado imediato. Isso porque você não está conversando com alguém que quer 

comprar o seu produto. Seu interlocutor é provavelmente alguém que mal conhece a sua 

empresa e, pelo menos nesse momento, não saiu de casa para comprar o que você vende.  

Networking requer paciência, pois os resultados vêm no longo prazo. Daí o erro de buscar a 

estratégia apenas quando se precisa de dinheiro imediato. Com um networking bem-feito, 

quando os momentos de fragilidade aparecem, há fortes indícios de que quem vai “salvar” o 

momento são aqueles contatos feitos lá atrás e que agora estão repercutindo. Até mesmo 

porque eles foram iniciados e não foram esquecidos: um dos segredos do networking é a 

continuidade.  

Continuidade essa que não é uma oferta contínua de produtos e serviços, mas um contato 

eventual para dividir interesses ou trocar ideias. Na próxima quinzena vamos falar dos formatos 

de networking e da eficácia de cada um. 
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Networking tem técnica 2  

 

 epois de uma autoanálise sobre sua postura pessoal, começa a fase do planejamento 

estratégico sobre como atuar de maneira eficaz em seu networking. Antes de buscar 

redes ou grupos, é preciso entender qual o seu objetivo e estar pronto para se vender. 

Você vai buscar clientes? Quer parceiros? Quer pessoas que possam fazer indicações?  

O networking mais desejado, que é a busca de clientes, costuma ser o mais difícil. As rodadas 

de negócios são opções para buscá-los, desde que estejam formatadas para que haja 

presença confirmada dos chamados compradores. As rodadas do Ciesp são exemplos. Mas 

elas têm regras. O que as empresas compradoras querem nem sempre é o que você tem. A 

participação é paga e as reuniões têm, no máximo, dez ou quinze minutos. Objetividade para 

vender seu peixe. Também é possível levar produtos ou serviços que não estejam nas listas de 

compras das empresas, mas o risco é maior. 

Há os encontros de relacionamento, como jantares, cafés da manhã. Nesses locais é preciso 

analisar qual a estrutura do evento, quem vai estar lá e quem organiza. Eventos com a 

chancela de associações de classe, como os da Câmara Americana de Comércio – Amcham, 

costumam ter mais foco, mas nem sempre. Os presentes são seus potenciais compradores? O 

encontro tem estrutura que visa mostrar resultados? É importante questionar para não correr 

alguns riscos: o de o encontro ser apenas de empresas que querem vender ou você acabar 

em um evento social em que vai sentar com quem já conhece ou falar banalidades. 
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Evento de negócio é para tratar de negócio 
 

Por outro lado, aqueles em que estão os chamados "vendedores" podem ser interessantes para 

formar parcerias, desde que a intenção seja clara. Que você, antes de sair do escritório, tenha 

em mente que tipo parceiro quer, que produtos ou serviços podem ser complementares e 

agregar valor ao cliente. Enfim, planejar e traçar um objetivo realista para a ocasião.  

Feiras: como visitante para conversar, olhar o que acontece e buscar contatos futuros. Os 

expositores estão lá para vender, e não para comprar. Se podem ser seus potenciais clientes, 

entenda o negócio deles na feira e os procure depois. Como expositor, as feiras podem ser 

uma boa oportunidade, desde que muito bem selecionadas. Quem organiza o evento? Qual a 

expertise? Conversou com quem já expôs antes? O organizador consegue garantir as 

promessas que apresenta ou consegue provar os números que mostra? 

Redes de indicações, como o BNI (Business Networking International) ou grupos setoriais, são 

interessantes. Para selecionar em qual entrar, preste atenção em alguns itens: como são 

tratadas as empresas concorrentes? Quais os critérios de indicação? Como são medidos e 

apresentados os resultados das redes? Elas têm metas? O que cada reunião ou encontro 

agrega ao seu negócio, mesmo que para o futuro (cuidado com o imediatismo)? Nos grupos 

setoriais, foque naqueles que reúnem seus prováveis clientes, e não os concorrentes. Para mim, 

por exemplo, entidades que agreguem coaches ou consultores são objeto de troca de 

conhecimento ou algumas vantagens em cursos. Mas na busca de negócios é muito mais 

vantajoso eu participar de uma associação de Recursos Humanos ou de Comunicação, áreas 

nas empresas que contratam meus serviços. 

Acionar ex-clientes, ex-empregadores e colegas é obrigação. Desde que não seja apenas no 

momento de necessidade. Networking é processo contínuo e de troca – você quer receber, 

mas o que vai dar? – e de proatividade. Entrar em uma associação ou ir a um evento 

acreditando que ali o milagre vai acontecer é pura ilusão. 

Traga a luz para si. Conheça tudo que a instituição à qual você se associa pode lhe dar. Use os 

recursos on-line de contatos, de promoção, vá aos eventos e marque sua presença com 

perguntas interessantes nas palestras. Tome a iniciativa de conversar com quem você não 

conhece no cafezinho, mostrando-se uma pessoa com conteúdo. Puxar conversa não significa 

oferecer seu produto ou serviço. Isso é consequência. 
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Miopia empresarial: qual é 

a sua?  

 

 á pouco tempo o dono de um pequeno comércio me procurou com o intuito de 

alavancar seu negócio. De imediato busquei entender por que motivo as coisas não 

estavam indo bem e qual a linha de raciocínio desse empreendedor em relação ao seu 

negócio. Nem foi preciso analisar muito profundamente para perceber que a empresa havia 

nascido fadada ao fracasso. Ele abrira um pequeno comércio exatamente em meio a dois 

concorrentes de peso, empresas multinacionais. Ambas a menos de 1.000 metros desse 

pequeno empreendimento, uma de cada lado. Para piorar, todos no segmento de 

mercadorias perecíveis.  

Quando me aprofundei na conversa, notei que esse meu provável cliente não oferecia nem 

preço nem diferencial que pudesse competir com os dois gigantes. Um ou outro produto 

estava mais em conta, mas 90% deles eram bem mais caros. A conversa era sempre a mesma: 

o granjeiro não apoia o comércio. Em momentos mais tensos, esse empresário chegava a 

duvidar da inteligência do granjeiro na hora de escolher seu fornecedor ou apelava para o 

paternalismo, acreditando que deveria fazer parte da cultura granjeira privilegiar o pequeno 

comerciante. 

Entre o que seria ideal e o que acontece na realidade a distância pode ser muito grande. O 

país vive momento de crise, a Granja notoriamente apresenta problemas econômicos como 

um todo, as pessoas têm cada vez menos tempo para se deslocar até diversas lojas para 

comprar tudo de que precisam e a região está repleta de novos granjeiros, ou seja, pessoas 

que vieram para a Granja porque os imóveis são mais baratos que em São Paulo, mas ainda 

mantêm sua vida ligada à capital.  

Nada disso era argumento razoável para o meu futuro cliente. Quando eu perguntava sobre o 

que o teria levado a abrir o negócio em meio a dois poderosos concorrentes, esse empresário 

tentava justificar de maneira quase desesperada que não eram concorrentes e que ele tinha 

um diferencial no atendimento e no preço. Quanto mais eu queria saber exatamente quais 

eram esses diferenciais e colocar numa tabela o comparativo de preços, mais eu percebia 

esse empresário entrando em um mundo de justificativas mirabolantes, quase hollywoodiano, 

além de exibir um comportamento emocional quase teatral ao tratar do assunto e negar os 

fatos mais evidentes.  
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Desculpas e subterfúgios 
 

Voltas e subterfúgios, como um marido pego em flagrante nu com a amante na cama de um 

motel e tentando dizer para a esposa: não é nada disso em que você está pensando. O pior 

de tudo é que eu percebia que esse empresário realmente acreditava no seu próprio discurso. 

É o que em coaching chamamos de autoengano. Pelo menos no nível consciente. Pela sua 

aflição e pela comunicação não verbal, era possível perceber, por uma análise 

neurolinguística, que o que havia ali era o mais puro desespero. Desespero de assumir para si 

mesmo que ele havia errado, e feio, no novo negócio.  

Essa terceirização da responsabilidade eu diria que é o principal obstáculo para a 

recuperação de um negócio. Na fase inicial de planejamento, classificaria como o complexo 

de Polyana, o principal vírus que a empresa pode carregar. Para quem não conhece, Polyana 

era uma personagem infantil dos anos 1960 que via tudo de maneira ingenuamente positiva, 

sem o mínimo de senso crítico para analisar a realidade.  

É o empresário que acha que teve “a grande ideia” e não enxerga um palmo à sua frente 

sobre a realidade que o cerca, justamente porque quer que a realidade se adapte ao seu 

sonho. Em um segundo momento, quando o negócio vai mal, vem a fuga da responsabilidade. 

A terceirização da culpa, aumentando ainda mais essa miopia e entrando na zona de 

conforto de se colocar na posição de vítima. Quem quer realmente sair da toca primeiramente 

não tem medo de ficar nu. Mesmo que não seja diante da amante, mas de si mesmo.  

É esse empresário que tinge o mundo com as suas próprias cores e acredita que o cliente vai se 

comportar como ele gostaria. Que distorce os fatos para que eles se adaptem ao seu sonho, e 

não o contrário. Que busca no consultor um companheiro de lamúria, em vez de alguém para 

trabalhar uma solução, mesmo que seja dolorida e exija sacrifício.  

Esse efetivamente não vai recuperar-se. Por mais que haja crise econômica ou fatores externos, 

o determinante principal do sucesso de um negócio é a capacidade de enxergar do 

empresário. De enxergar oportunidades, de analisar riscos, de encarar a realidade como ela é 

e o que ela pede. E também de resignação quando algo dá errado. De inteligência 

emocional, principalmente para lidar consigo e assumir: eu errei e vou me abrir para fazer 

diferente e de acordo com as regras do mercado, e não com as minhas.  

Quem não está disposto a abrir o coração e a mente para algo que lhe é estranho, a assumir 

definitivamente a parte de responsabilidade que lhe cabe pelo seu fracasso e fazer diferente, 

é melhor que feche as portas. Porque o mundo aí fora tem bem mais espaço para suor do que 

para lágrimas. 
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Qual é a 

base da 

sua 

venda?  
 

 té há pouco tempo, e para algumas pessoas até hoje, a profissão de vendedor era 

considerada algo menor. Ruim para os profissionais e ruim para as empresas. De tempos 

em tempos, para tentar valorizar a profissão, a mídia ou os “especialistas” mudam o 

nome da atividade de vendas. Alguns chamam o vendedor de representante comercial e, 

mais recentemente, ele passou a ser “consultor”. 

Nada mais equivocado do que chamar um vendedor de consultor. São dois termos totalmente 

diferentes. Inclusive, um bom consultor não pode estar vinculado a nenhuma marca. 

A indústria de cosméticos adora chamar suas vendedoras de consultoras. Não são mesmo. Elas 

podem dar dicas sobre aquela marca que representam, podem conhecer bem os produtos 

que vendem, mas atrás dessa “consultoria” há o foco da venda. E daí já deixa de ser 

consultoria. O consultor orientaria seu cliente sobre que estilo assumir e que tipos de produto 

usar – sem marca específica –, mas não venderia nenhum deles. 

E justamente por tentar valorizar a profissão com subterfúgios muitos vendedores perdem a 

chance de crescer. Ainda com a filosofia do imediato, de sempre empurrar algum produto. 

Culpa somente deles? Não, porque do outro lado existem as empresas que investem o menos 

possível nesse profissional, inclusive no salário, na capacitação e nos benefícios.  

Ter lábia não basta  
 

O primeiro passo para tornar-se um bom vendedor é deixar de ser ele mesmo. É entender o 

cliente pela ótica do cliente, sem filtros ou julgamentos. Parece fácil e muitos vendedores dizem 

fazer isso. Não fazem. Porque dá trabalho, exige esforço, habilidade intelectual, paciência e 
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não mostra retorno imediato. Seria algo como sair do seu próprio corpo e entrar no do cliente, 

com o ponto de vista do cliente, e não colocar o seu dentro do cliente. 

“Ah, a pessoa tem dois filhos, então eu acho que vai comprar brinquedos, afinal eu também 

tenho e compro brinquedos para eles.” Não é simples assim. A ausência de observação 

apurada, a falta de capacidade de entrar no mapa mental do outro e até a pouca cultura 

geral podem fazer do profissional de vendas um inconveniente. 

Quantos vendedores têm conhecimento de neurolinguística? Conheço vários que dizem que 

gostariam de ter, mas creio que poucos aguentariam a carga teórica de fisiologia ou teriam o 

conhecimento básico de biologia para entender profundamente como funciona o cérebro,  

antes de sair por aí aplicando técnicas. 

Quantos efetivamente leem o jornal inteiro antes de sair de casa e conseguem discutir em 

profundidade a conjuntura com seus clientes? Eu costumo fazer o teste. Mesmo que eu tenha a 

intenção de comprar o produto, busco virar o jogo: checar o quanto aquele profissional é 

qualificado para me vender aquilo. Pergunto muito além das características do produto. As 

respostas exigem linha de raciocínio, conhecimento de conjuntura, enfim, muito mais do que 

um discurso decorado. 

E volto a dizer: parte dessa responsabilidade é das empresas. Quem nunca viu um gerente dizer, 

ao deparar com um vendedor lendo o jornal: o que está fazendo aí, em vez de estar na rua 

vendendo? Ainda sobre os gerentes: quantos deles conhecem profundamente análises 

estatísticas ou técnicas de pesquisa para usar os dados que têm em mãos em um bom 

planejamento? Olhar para os dados é uma coisa, saber analisá-los em profundidade é outra. 

O resultado são clientes insatisfeitos, estratégias de prospecção ineficazes e, no longo prazo, o 

vendedor ganhando pouco. Porque fidelidade não se empurra, conquista-se com inteligência, 

bagagem intelectual e capacidade de análise. Vender pode e deve ser uma atividade 

profissional muito sofisticada. Quando se agrega a verdadeira inteligência a ela. 
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Parceria: êxito ou 

frustração?  
 

 arceria é a palavra da moda, principalmente entre profissionais liberais que querem unir 

forças para agregar valor a seu trabalho e conquistar clientes. É a tendência do 

momento, quando cada vez mais os empregos tradicionais são trocados por iniciativas 

pessoais, voluntárias ou involuntárias. No livro A teia da vida, o físico Fritjof Capra mostra como 

essa iniciativa faz parte da evolução da vida.  

Diz ele: “A parceria é uma característica essencial das comunidades sustentáveis. Num 

ecossistema, os intercâmbios cíclicos de energia e de recursos são sustentados por uma 

cooperação generalizada... Desde a criação das primeiras células nucleadas há mais de dois 

bilhões de anos, a vida na Terra tem prosseguido por intermédio de arranjos cada vez mais 

intrincados de cooperação e de coevolução. A parceria – a tendência para formar 

associações, para estabelecer ligações, para viver dentro de outro organismo e para cooperar 

– é um dos certificados de qualidade da vida”.  

Teoricamente tão preciosa, a parceria pode ser, ao mesmo tempo, um elemento de 

alavancagem de projetos e ideias, bem como um gerador de conflitos até com perda de 

clientes. O que determina um ou outro resultado? Os cuidados com os quais as parcerias são 

estabelecidas." 

Acertos e desacertos  
 

O primeiro equívoco é procurar parceiros apenas quando seu negócio não vai bem das pernas. 

As parcerias são visões de longo prazo, e não geradores de lucro imediato. Diante da 

necessidade de colocar logo o produto ou o serviço à venda, muitos “pontos cegos” são 

negligenciados nessa relação.  

Procurar um parceiro “com dinheiro” é outro erro de conceito. Se o que sua ideia precisa é de 

sustentação financeira, a busca é por um “anjo investidor”. Há diversos por aí, inclusive na 

internet. Parceiro é para trabalhar junto, na mesma proporção.  

A formação de parcerias costuma seguir os rituais de um namoro. Primeiro a atração, quando 

se acha que encontrou o amor da vida, a paixão de não se largar nem um minuto, o namoro e, 

depois, o casamento, quando os pontos fracos aparecem e começa o caminho para o 
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divórcio. A necessidade é tamanha que a parceria e a busca por clientes começam a ser 

divulgadas ainda na fase da atração. E poucos se preocupam em fazer um contrato pré-

nupcial. Não sei se por vergonha, ingenuidade ou despreparo.  

Hoje estou em montagem de três parcerias que parecem promissoras. Todas conscientemente 

em busca de resultados em médio prazo. Na mais avançada, estamos há mais de um mês 

fazendo reuniões semanais de autoconhecimento e estabelecimento de regras, que serão 

devidamente escritas e assinadas por todos.  

Conversamos sobre os serviços que vamos oferecer, preço e levantamento de todos os tipos 

de hipótese,  como de que forma vamos nos comportar, caso algum cliente não pague o 

serviço, ou como será a cobertura, se um de nós ficar doente e precisar de um afastamento. 

Os impedimentos da vida pessoal e como cada um enxerga e lida com o dinheiro também são 

parte desse processo de conhecimento mútuo.  

Estamos fazendo análises SWOT tanto individuais quanto da parceria. Encaramos de frente as 

nossas fortalezas e fraquezas, os riscos e as oportunidades que cada um de nós traz ao negócio. 

Valoramos, inclusive, redes de contatos e o quanto cada um de nós vai – em horas - trabalhar 

nos bastidores para que essa parceria dê certo. Dessa maneira, ninguém fica sobrecarregado 

com as atividades burocráticas, enquanto o restante faz a parte técnica. É quase uma terapia 

em grupo. Com isso, a parceria está demorando um pouco mais para ser colocada no 

mercado? Sem dúvida!  

Mas as vantagens são muitas. Primeira: é cada vez mais certo que vai durar, pois estamos 

prevendo os possíveis riscos e conflitos, bem como encontrando plano B para eles. Segunda: 

tudo será acordado por escrito, até os detalhes, para não haver esquecimento ou problemas 

de entendimento. Terceira: com essas reuniões profundas, sabemos o que esperar uns dos 

outros nas mais diversas situações.  

Debatemos o que é ética e quais os valores de cada um e, acima de tudo, usamos de total 

transparência, inclusive para expor nossas limitações técnicas e pessoais. Não temos medo de 

perguntar e abolimos o termo “óbvio” do nosso dicionário. Além de uma parceria duradoura, 

há tudo para que esse exercício – que pode parecer burocracia para muitos – nos traga, além 

de clientes, a possibilidade de formar uma forte amizade. 
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Conhecimento X Autoestima 
 

 uantas e quantas vezes ouvimos a mesma história? Um profissional que tem diversos 

cursos nas melhores universidades ou o pequeno empresário que tem uma excelente 

ideia, mas não saem do lugar. E aquele que tem lá suas limitações e vem de uma 

escola cuja qualidade de ensino deixa a desejar é escolhido para a promoção ou sua 

empresa se expande mais rapidamente. 

Injustiça? Corrupção? Bajulação? Feitiço? Nada disso. Apesar de menos qualificados, esses 

profissionais têm em comum uma forte dose de autoestima. Certamente não é o único 

elemento responsável pela conquista, mas é por boa parte dela. Por mais que muitos não 

gostem desta afirmativa, entre aprendizado e autoestima, na hora de chegar lá, esta última 

costuma contar mais. 

Q 
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Isso porque, quem tem conhecimento sem autoestima dificilmente toma a iniciativa. E quando 

toma quase sempre se perde no meio do caminho ou “trava as pernas” logo após os primeiros 

passos. 

Quando a autoestima não acompanha o conhecimento  
 

Quem tem muito conhecimento em qualquer área sabe que ainda há muito a aprender. E se a 

autoestima não acompanha o conhecimento, a voz fica trêmula, embargada, o olhar não se 

sustenta diante do interlocutor. Com isso a razão se perde e os argumentos, por melhores que 

sejam, parecem frágeis, perdidos, sem tanta consistência. Não passa credibilidade. 

Já quem acredita em si, que está oferecendo algo interessante para o seu interlocutor – 

mesmo que esse interessante seja a sua força de trabalho –, não tem vergonha de enfatizar 

qualidades, não tem medo de fazer papel ridículo, não acha feio vender seu peixe porque 

realmente acredita que é o mais gostoso dentre os que estão sendo oferecidos. 

Muitos bons profissionais carecem de autoestima. E a perdem cada vez mais, pois sabem que 

estudaram nas melhores escolas e que acumulam bem mais conhecimento que seus 

concorrentes, mas são preteridos nas escolhas. A cada não que ouvem, porque não se 

colocaram bem justamente pela insegurança, a relação com a falta de autoestima e o 

fracasso aumentam. A falta de fé em si mesmos, por não se acharem merecedores, por terem 

crenças limitantes sobre o sucesso ou o dinheiro, por terem fantasmas de infância que os 

impedem de agir e até por não estarem bem com o próprio corpo, parece diluir a consistência 

daqueles discursos construídos após tanta pesquisa, conhecimento e reflexão. 

Já quem tem autoestima e acredita naquilo que vende – uma ideia, uma candidatura a 

emprego, um produto ou um serviço – tem postura firme, coloca-se com ênfase – às vezes até 

demais –, demonstra força e fé no que oferece, mesmo que o produto ou serviço não sejam lá 

muito bons. Mesmo que as palavras às vezes se percam em relação ao conteúdo, elas têm 

tanta força na forma, acompanhadas por gestos e posturas corporais de quem realmente 

acredita naquele contexto, que o conteúdo nem tão completo acaba sendo esquecido. 

São pessoas que gostam de si mesmas, acreditam que merecem vencer e vendem –  a si 

mesmas ou um produto ou serviço – com a real crença de que farão bem para quem os 

comprar. Essa energia enviada reflete no cliente ou no chefe – contribuindo para um olhar 

positivo, seja para aquele profissional, seja para o que ele vende. 

Por isso, o ideal é, paralelamente a entrar de cabeça nos livros, entrar de cabeça dentro de si 

e descobrir ou reafirmar seu universo interno e o quanto ele, aliado a um conhecimento de 

ponta, pode significar no crescimento profissional. E pessoal, afinal ambos andam juntos. 

E você, como anda a sua autoestima?  
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Ah! Essa minha equipe... 

 uem nunca ouviu a reclamação acima ou uma semelhante, vinda de um gerente, 

diretor ou proprietário de uma empresa? Os funcionários não são comprometidos, não 

fazem a tarefas da maneira que deveriam, entre tantos outros lamentos, tornando esse 

gestor refém do grupo que ele mesmo formou.  

Tornar-se refém da equipe é uma posição bastante complexa, na qual o próprio gestor se 

coloca na cômoda posição de atribuir seu fracasso a terceiros. Quando esse gestor também é 

funcionário de uma empresa, resolver essa situação pode se tornar algo mais complicado, pois 

sabemos que ainda há promoções e contratações feitas com base política e empresas que 

não se empenham em reter seus talentos. Nesse caso vale a reflexão para o gestor: o que você 

ainda está fazendo aí?  

Independentemente da decisão acima, o não funcionamento da equipe pode ter duas 

causas principais: ela é malcontratada ou malgerida. Porque o fracasso da equipe nada mais 

é do que o resultado do fracasso da liderança.  

Primeiramente vamos falar de contratação: vejo diversas empresas com medo de demitir, 

principalmente funcionários mais antigos, que já se acomodaram, pelo valor da indenização. 

Essa falta de decisão retroalimenta o problema. Quanto mais tempo se mantém esse 

funcionário, mais alta fica a indenização. Isso já seria um prejuízo.  

O que muitos esquecem é o quanto manter esse funcionário traz prejuízos contínuos e 

crescentes para a empresa. Exemplo: mandar embora hoje o funcionário X custaria 50 mil reais. 

Ao mandá-lo no mês que vem, essa indenização ficaria em 51 mil, e assim por diante, sendo 

que o péssimo desempenho dele traz 500 reais mensais de prejuízo para a empresa. Isso 

significa que “economizar” os 50 mil hoje faz com que, em um ano, esse custo passe – em 

cálculos muito superficiais, sem pensar nos elementos compostos–- para, pelo menos, 68 mil. 

Demissão feita, vamos à nova contração. Como a demissão saiu cara e não foi feita de 

maneira planejada, precisamos contratar rapidinho, gastando o menos possível. Vamos mudar 

o conceito? Quando mais se investe na contratação, menor o risco de arrependimento e de 

prejuízos posteriores. Contratar só por indicação não é garantia. Primeiramente é preciso definir 

o que se quer, tanto em competências técnicas quanto em quesitos comportamentais. Os 

bons profissionais de recrutamento e seleção sabem bem como fazer isso e eles são 

fundamentais nessa hora. Diante da pressa, muitos acreditam que só uma “entrevistinha básica” 

é suficiente, é só “sentir” a pessoa. Grande engano. 

Quanto mais rígido for o processo de seleção – testes técnicos, avaliações psicológicas, 

avaliações de capacidade intelectual, comportamental etc – menos chances de dar errado. 

Não é custo, é investimento que tem retorno depois ou, no mínimo, evita novo prejuízo. 

Q 
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E se eu perder a função? 
 

Há os casos em que a equipe já está formada, mas não rende. Pode parecer insanidade, mas 

há gestores que se sentem confortáveis assim. “Se a equipe for melhor que eu, ou andar sem 

mim, eu fico sem função.” Em algumas organizações míopes até que esse raciocínio funciona, 

mas apenas para manter o emprego em uma empresa que, provavelmente, não tem o 

resultado que deveria. Equipe bem gerida funciona, sim. 

Qual tem sido o seu papel como gestor? O quanto você é claro sobre o que espera das 

pessoas em cada projeto? Quanto você sabe exatamente do que está gerenciando? 

Objetivos, pontos fortes, fracos, riscos. Quanto você discute detalhes de cada nova ação e 

quanto você checa a compreensão das orientações dadas? Que material de apoio você 

oferece à sua equipe? Como acompanha passo a passo o trabalho? Quando dá feedback 

(não é bronca!) sobre o andamento? As pessoas sabem o propósito do que elas estão 

fazendo? O que isso traz de impacto a todo sistema da empresa e qual a importância da 

função de cada um? 

Há empresas que não ajudam – pagam mal, não dão condições mínimas em relação a 

conforto, equipamentos, sistemas etc. Também nesse caos o questionamento é para você, 

gestor. O que está fazendo em uma organização que não contribui para o seu próprio 

crescimento? Antes de reclamar da equipe ou até de contratar um coach, consultoria ou 

treinamento, olhe primeiro para você: quanto você necessita desse upgrade primeiro em você, 

antes de no seu pessoal? Caso contrário, a equipe pode amadurecer de tal forma que 

perceba, com o tempo, quem é o verdadeiro elemento desagregador do grupo. 
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Home Office 1 

 uito se tem discutido sobre mobilidade. O tempo que os profissionais levam de casa 

ao trabalho, o estresse provocado pelo trânsito, os atrasos ao trabalho e o risco, 

porque com as ruas e avenidas paradas, os motoristas e passageiros ficam vulneráveis 

a furtos e assaltos.  

Vias congestionadas param mais do que o trânsito. Também impactam na velocidade das 

empresas. Afinal, o funcionário chega atrasado, cansado e estressado, bem como o 

fornecedor, além da equipe de vendas, que não consegue realizar tantas visitas quanto 

gostaria.  

Ouve-se de tudo como solução. Mais vias, mais ônibus, pedágio urbano e, no caso das 

empresas, muitas preferem contratar funcionários que morem perto de suas unidades. Uma 

solução barata e com boa relação custo/benefício – desde que bem planejada - ainda é 

pouco discutida dentro das empresas. Apenas as mais vanguardistas começam a viabilizar o 

home office, ou seja, o trabalho a distância, em casa.  

Válido para boa parte das áreas administrativas, mesmo que apenas alguns dias por semana, 

fornecer estrutura para o funcionário trabalhar em casa traz diversas vantagens. E necessita de 

alguns cuidados. Lembrando que essa prática, mesmo limitada a algumas áreas da empresa, 

pode trazer impactos no lucro e em toda a cidade. O assunto é longo, por isso, decidi dividi-lo 

em três partes: o profissional, a empresa e a família. Por ser uma prática nova, todos precisam 

passar por um processo educativo. Afinal, não é apenas mudar de lugar, é mudar de cultura, é 

trazer um novo conceito de vida. 

M 
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Disciplina e rotina 

 
A começar pelo profissional. Independentemente se autônomo ou ligado a uma empresa, a 

regra número 1 é disciplina. Trabalhar em casa não significa tirar o dia de folga ou trabalhar 

quando quer. Disciplina está diretamente ligada à rotina. Se você é autônomo, seus clientes 

provavelmente funcionam em horário comercial. Se você é funcionário, precisa estar em 

atividade e conectado no mesmo horário de seus colegas.  

Por isso, no máximo até às 9h, é preciso estar com o computador ligado e disponível para o 

telefone. E pronto para sair de casa se precisar. Isso mesmo, trabalhar em casa não é trabalhar 

na cama. E de pijama ficamos apenas na cama. O ideal, até para ajudar a criar a nova rotina, 

é colocar uma roupa que você usaria se estivesse no escritório. Não é preciso exagerar. O 

paletó, o salto alto e a maquiagem caprichada podem ficar para depois, mas a roupa é 

fundamental. Além de ajudar a dizer para a sua mente que você está trabalhando, em uma 

eventual necessidade de reunião externa, em no máximo dez ou quinze minutos você precisa 

estar pronto para sair de casa.  

O ideal para o home office é que um aposento da casa seja dedicado a ele. Assim você entra, 

fecha a porta e se desliga totalmente da empregada passando aspirador, das crianças 

brincando e dos latidos do cachorro. Se não for possível ter um cômodo exclusivo para isso, 

procure não compartilhá-lo com outras pessoas durante o horário de trabalho.  

Em caso de funcionários, o investimento em rede e equipamentos deve ser feito pela empresa. 

Se sua casa se tornou uma extensão do escritório, então a empresa em que você trabalha é a 

responsável por fornecer a infraestrutura, que será usada apenas para assuntos corporativos. 

Nem pensar em colocar os filhos para jogar videogame no computador.  

Parar para almoçar é fundamental. Nada de colocar o prato na frente do computador. Afinal, 

no escritório oficial você não faria isso. Trabalhar em casa pode ser bem mais saudável. Ao 

acordar no mesmo horário em que iria para o escritório, o profissional pode usar o tempo até 

então dedicado ao trânsito para a academia ou um curso on-line.  

Há vantagens e riscos em trabalhar em casa, principalmente para quem o faz vários dias por 

semana. Um deles é o de se isolar, de transformar o networking em atividade virtual. Daí 

novamente a necessidade de disciplina para participar de encontros e eventos dentro e fora 

da empresa.  

O outro é nunca fechar o escritório, não estabelecer limites e com isso acabar disponível 24 

horas por dia. Esse limite deve ficar muito claro entre profissional e empresa ou clientes. O fato 

de o escritório ficar em casa não quer dizer que o profissional more dentro dele. 
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Home Office 2 

 ando continuidade à discussão sobre home office, a mudança de vida é significativa 

para toda a família, e não apenas para o profissional. Isso porque todos os moradores 

da casa – até os animais de estimação – precisam adequar-se à nova rotina. No caso 

de funcionários, que exercerão parte de suas atividades em casa, caberia à empresa, inclusive, 

dar um treinamento extensivo às famílias. Afinal, o “patrão” passa a fazer parte intimamente do 

cotidiano da família e interessa a ele que todos colaborem para o maior rendimento possível 

de quem pratica o home office.  

Nesse novo aprendizado, os familiares precisam entender que aquele aposento da casa 

deixou de ser parte do lar, pelo menos de segunda a sexta. O escritório não é lugar para as 

crianças brincarem depois da aula. O computador é da empresa, seja ela da qual o pai ou a 

mãe são contratados, ou da empresa de propriedade do pai e da mãe. No caso de 

autônomos, é interessante inclusive que haja um número de celular próprio para assuntos 

comerciais. Dessa maneira, o profissional consegue tanto se disciplinar quanto disciplinar seus 

clientes em relação a horários.  

A primeira lição da família é em relação ao barulho. É indicado que as crianças brinquem 

longe da mesa de trabalho e – por mais tentador que seja – que se evite os animais de 

estimação ao pé da cadeira. Por mais companheiros que eles sejam, ninguém pode prever se 

algum vai começar a latir desenfreadamente durante um conference call, por exemplo.  

Ter alguém em casa o dia todo é bastante confortável para receber encomendas que 

chegam para a família – compras pelo correio, entrega de móveis etc., durante o horário 

comercial. Sem problema algum, desde que eventualmente. O que não pode acontecer é 

D 
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esse profissional passar a assumir os compromissos da casa no meio do expediente. Atividades 

como se tornar motorista das crianças (natação, casa de amigos, inglês, escola), “já que você 

trabalha em casa mesmo”. Menos ainda “taxista” da família. É comum o cônjuge que não 

trabalha em casa acreditar que pode pedir diversos favores durante o dia para quem faz 

home office. Antes de cair em tentação, lembre-se: se ele ou ela estivesse em um escritório da 

empresa, você pediria esse favor?. 

Clientes em casa  
 

Quando alguém trabalha em casa, principalmente se recebe clientes, a organização 

doméstica precisa de mais atenção. Mesmo que o escritório fique na edícula. Nesse caso, não 

é confortável, por exemplo, que o cliente passe por baixo de diversos varais com roupa – 

principalmente íntimas – para acessar o prestador de serviços.  

 

Se o escritório for um cômodo dentro da casa, nada de brinquedos ou sinais excessivos de 

intimidade espalhados pela sala, pelo menos durante o dia. Crianças com pai ou mãe 

trabalhando em casa precisam aprender ou a brincar no quintal ou no quarto. Brincadeira por 

onde o cliente passa não é recomendado. A mesma coisa em relação a animais de estimação.  

Com escritório na edícula, é interessante, pelo menos meia hora antes de o cliente chegar, 

conter o cachorro em alguma área da casa. Nem todos gostam de ser recebidos com 

lambidas e rabinhos abanando. Se o escritório é dentro de casa, pelo menos um pouco antes 

da chegada do cliente, impedir o acesso do animal ao jardim ou à entrada da casa ou a 

outros ambientes pelo qual o cliente vai circular.  

A empregada da casa pode até limpar o escritório e fazer um café pela manhã, mas ela não é 

empregada da empresa. Cuidado com o excesso de pedidos, até para não ter problemas 

trabalhistas depois. A sugestão é manter garrafas de café, chá e água no escritório durante 

todo o dia, inclusive para servir às visitas.  

Nem sempre é possível evitar vizinhos escandalosos. E, dentro do horário comercial, muitos 

barulhos são permitidos. Em casos extremos, é possível até cogitar uma janela antirruído para 

evitar que o cantarolar da vizinha enquanto estende a roupa se torne trilha sonora de sua 

reunião. Na última parte desta série vamos tratar do papel da empresa nessa nova forma de 

vida. 
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Home Office 3 

 epois dos ajustes na vida do profissional e da família – temas das partes 1 e 2 deste 

artigo – , vem o lado da empresa que mantém profissionais em home office, ou pensa 

em manter.  Há muitas vantagens no médio e no longo prazo e até no curto, como já 

demonstrado nos artigos anteriores, mas, de imediato, a empresa precisa investir. 

Primeiramente investir em vencer seu medo da queda de produtividade. 

Esse é o principal receio, pois muitos gestores ainda acreditam no ditado popular que diz que 

“só o olho do dono engorda o gado”. É uma mudança de hábito muito grande, então o ideal 

é que ela seja feita aos poucos. E os funcionários – bem como os seus familiares – devem ser 

devidamente treinados pela empresa, para que adquiram os hábitos citados nos dois artigos 

anteriores. 

Simplesmente “transferir” o profissional do escritório para casa é investir no fracasso. Ele precisa 

ser treinado para lidar com a liberdade e com as obrigações de sua nova rotina. Conscientizar-

se de que o local muda, mas o horário a cumprir e as obrigações não. A família também deve 

ser motivo de atenção da empresa, para que ela entenda e colabore com a nova rotina. Essa 

conscientização pode ser feita por meio de palestra ou de material de apoio. 

Quando o “home officer” tem vínculo empregatício, a infraestrutura colocada em sua casa 

deve ser da empresa: computador, rede e até telefone, caso haja necessidade. A mudança é 

progressiva, de um ou dois dias por semana em casa, até um dia por semana na empresa. Dia 

esse de reunião e para tratar de assuntos que necessitam da presença do grupo. 
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Dessa maneira, a empresa aos poucos tambémvai reduzindo as suas despesas. Desde aluguel, 

pois com muita gente trabalhando em casa dá inclusive para reduzir o tamanho do escritório, 

água, luz, telefone, vale-transporte, benefício alimentação (quem oferece vale-refeição e 

cesta básica pode ficar só com a cesta básica)  até cafezinho. 

A grande probabilidade é contar com funcionários menos estressados. Manter funcionários em 

home office os libera dos problemas do trânsito e também dos atrasos. Há preocupação – 

justificada – com isolamento. Reuniões semanais ou quinzenais são justamente para que isso 

não aconteça. 

Outra questão são possíveis problemas trabalhistas, pois fica difícil controlar a “hora extra” dos 

funcionários. Tão difícil quanto o controle dos que já levavam trabalho para casa ou dos que 

não batem ponto – hábito cada vez mais comum. Saber se o funcionário passará o dia todo 

trabalhando ou não necessitará de um novo referencial.  A medida será pela produtividade e 

não mais pelas horas dedicadas. Sua empresa está preparada para esse novo modelo? 
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A falta que o treinamento faz 
 

 m busca de um guarda-roupa novo reafirmei minha teoria de que treinamento não pode 

ser classificado como despesa, mas como investimento. O empresariado, muitas vezes 

ainda míope no Brasil, em busca de economizar “centavos”, acaba, sem perceber, 

comprometendo sua empresa no longo prazo. E depois, na hora do desespero, reclama dos 

funcionários.  

Lembrando que treinamento não é algo a ser feito quando está sobrando dinheiro. É 

investimento de longo prazo para que não falte dinheiro no longo prazo.  

“Ah, mas eu pago treinamento e depois o funcionário vai embora.” O risco existe? Sim, mas é 

bem menor para uma empresa que ofereça perspectivas e saiba combinar uma boa 

contrapartida desse funcionário, como permanecer na empresa por pelo menos mais X tempo. 

Voltando ao exemplo das lojas. Primeiramente fui procurar o que precisava no comércio local. 

Sim, é fator primordial de desenvolvimento valorizar o comércio local. Não encontrei o que eu 

queria. Parti então para as grandes redes. Na primeira delas, vi um modelo modulado que me 

agradou muito. Chamei a vendedora e passei as medidas do meu quarto para compormos as 

peças. Perguntei se podíamos fazer a montagem no computador, ela disse que não tinha esse 

sistema. Pegou uma calculadora e, mal olhando para mim, disse: o que a senhora quer não 

cabe no seu quarto. Simples assim.  

O mesmo produto 
 

Triste, porque eu realmente havia gostado do guarda-roupa, fui até outra loja, de uma rede 

concorrente. Chegando lá deparei com o mesmo guarda-roupa e pelo mesmo preço. “Vou 

tentar novamente”, pensei. Veio então um vendedor bastante simpático e mostrei para ele as 
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medidas do meu quarto. Ele olhou, olhou..., pegou uma folha de papel e me disse: não temos 

como fazer o desenho no sistema, mas vou desenhar uma perspectiva aqui à mão para 

vermos.  

Desenhou, analisou e sugeriu que, se eu trocasse dois dos módulos de lugar, o encaixe no meu 

quarto seria perfeito. Perguntei a ele onde havia aprendido a desenhar em perspectiva e ele 

me respondeu: “Fiz um treinamento aqui na loja e a cada dois anos fazemos reciclagem sobre 

como desenhar os ambientes”. 

Eu poderia parar este artigo por aqui, pois  já teria passado a mensagem, mas quero realçar 

um detalhe: nas duas lojas o guarda-roupa estava à venda pelo mesmo preço. Por quê? 

Porque a segunda loja sabe que treinamento não é despesa, é investimento. Afinal, o que a 

loja faturou ao atender um cliente, no caso eu, certamente cobriu a despesa do treinamento 

do rapaz e, pelo menos, uma das reciclagens bienais que ele faz. Mas, infelizmente, ainda 

vemos muitos empresários querendo que o funcionário já venha “pronto”, para não ter de 

“gastar” com ele. Com esse pensamento todos perdem: a loja, por desperdiçar talentos que 

precisavam ser apenas “preparados”, o profissional, que não cresce, e o cliente, que precisa 

rodar muito para comprar. 
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Você sabe dar 

“feedback”? 

 

 ssim como tantas outras palavras de origem estrangeira incorporadas ao vocabulário 

empresarial, o termo “feedback” recebeu tradução simplista e fora do seu contexto. 

Acabou se transformando erroneamente em sinônimo de bronca, no “dialeto” popular. 

“Feedback” está muito mais para comentário do que para bronca. E há maneiras mais 

eficazes ou menos eficazes de colocá-lo em prática. 

Estudiosos em comportamento corporativo comprovam cada vez mais a ineficácia da bronca 

pela bronca. Alguns gerentes têm como hábito chamar a atenção coletivamente da equipe, 

achando que isso vai suavizar a mensagem. Engano. Esse tipo de atitude deixa o grupo 

inseguro – será que é comigo? –, dificilmente atinge o funcionário que está causando 

problema, além de ser injusto com quem está agindo corretamente. Fora o fato de demonstrar 

que o gerente ou empresário pode ter receio de uma conversa direta “olho no olho”. 

Se um integrante da equipe deixa a desejar, a conversa é individual. Conversa coletiva, só 

quando 100% do grupo apresenta o mesmo problema. Mesmo assim, após a conversa geral, 

cada um merece uma reunião individual para tratar de seus problemas específicos.  

Dar “bronca” em um indivíduo na presença de outros, nem pensar. É, no mínimo, falta de 

respeito com o profissional e demonstração explícita de falta de coragem e de tato da chefia. 

A ineficácia da bronca 
 

Vamos ao “feedback”, que, relembrando, é diferente de bronca. A bronca pela bronca pode 

parecer eficaz em um primeiro momento, mas não é. Ela constrange, foca apenas no que a 

pessoa tem de negativo, e desperta reação interna de proteção. A grande maioria dos 

profissionais, quando está ouvindo uma bronca, “trava” parte do seu cérebro. Foca seus 

pensamentos apenas nos argumentos de defesa e não processa metade das críticas que 

foram feitas. 

Um dos métodos de feedback mais recomendados é o chamado “sanduíche”. Recebe esse 

nome por ser composto por três partes: duas macias (os lados do pão) e outra nem tanto (o 

recheio). Um “feedback sanduíche” começa mostrando que a pessoa tem qualidades. Afinal, 

se ela fosse feita somente de erros, não seria mantida na empresa. Em seguida indica que o 

A 



 

54 

comportamento naquele determinado momento, ou naquela determinada situação, foi 

inadequado. A conversa termina com o líder deixando claro que o funcionário tem 

capacidade e condições de agir de maneira correta, e firma com ele um compromisso de 

mudança de conduta na próxima vez. 

Por que essa forma é eficaz: ao iniciar a conversa com o lado positivo, a percepção sensorial 

de quem está recebendo a mensagem se abre. A pessoa torna-se receptiva e vai processar 

muito melhor todo o conteúdo do discurso, mesmo a parte negativa. Ao fechar de maneira 

positiva, além de o clima se tornar mais harmonioso, mais leve, o funcionário que errou tem a 

sensação de uma nova chance e de que ele é capaz de fazer melhor, além de firmar um 

compromisso com seu gerente em relação a isso. 

O “feedback sanduíche” não atenua a gravidade da situação nem deve fazê-lo, mas coloca-

a dentro de um contexto com foco na solução, em uma ação positiva, caso a situação se 

repita. 

 

z  
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Pobres 

Engenheiros  

 

 reio que, atualmente, 80% dos meus 

clientes individuais são engenheiros. Mais 

do que coincidência, a busca por técnicas 

de relacionamento e desenvolvimento pessoal e 

profissional por parte dessa categoria está ligada 

aos novos tempos.  

Até cerca de uma década, a formação técnica era suficiente para o comando de uma 

unidade industrial, de uma linha de produção e até de uma central de serviços. Hoje esse 

conhecimento continua valioso, mas equipara-se a outra demanda de mercado: a habilidade 

para lidar com pessoas, dentro e fora da empresa. Algumas organizações chegam a colocar a 

capacidade de lidar com pessoas como 60% do peso do perfil profissional, deixando os outros 

40% para o background técnico.  

A mudança começou em meados dos anos 1990, quando o mundo corporativo entrou na 

chamada “Era da Informação”. Foi quando o consumidor ganhou mais voz, principalmente 

pelas facilidades de acesso aos meios de comunicação, propiciadas pela internet. Até então, 

quando se comprava um produto com defeito, o máximo que se conseguia era reclamar com 

o vendedor ou se estabelecia um contato distante com a fábrica. Hoje, qualquer problema, 

seja no produto, seja no atendimento, chega aos ouvidos e olhos de milhares de pessoas em 

alguns segundos. 

Com isso o consumidor ganhou poder, sentiu que pode falar, pois é ouvido. Essa voz passou a 

ecoar em locais cada vez mais distantes. As comunidades começaram a sentir que poderiam 

questionar a fábrica construída de repente ao lado de um bairro residencial. Poderiam 

contestar o barulho, a poluição, o trânsito. E, da comunidade, fazem parte os trabalhadores 

das empresas, que também perceberam seu poder dentro das corporações. O empregado 

passou a opinar, querendo ser ouvido. 

Novo líder 
 

Nesse novo cenário, o conceito de comandar uma organização também mudou. Organizar a 

linha de produção e certificar-se de que todos os processos seriam cumpridos no prazo deixou 
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de ser suficiente. Os gestores passaram a ter de administrar relacionamentos dentro e fora da 

empresa, a compreender e aproveitar o melhor da diversidade, dar informações e se 

relacionar com o entorno, na melhor política de “boa vizinhança”. 

A demanda surgiu e foi diretamente repassada para quem pouco fora preparado para lidar 

com isso, já que em pesquisa recente da revista Época Negócios constatou-se que 53% dos 

líderes de grandes empresas no Brasil são engenheiros. 

 

A lacuna na formação profissional trouxe problemas. Afinal, eles foram preparados para lidar 

com cálculos e dados, e não com a oscilação e a diversidade da mente e das emoções 

humanas. Tentando correr do prejuízo, muitos engenheiros buscam formação complementar 

em ciências humanas, treinamentos de curta duração ou a ajuda de profissionais de Coaching. 

A boa notícia é que, quando bem trabalhados por seus coaches, esses “mestres das ciências 

exatas” vêm demonstrando habilidades extras.  No começo, muitos têm dificuldade em 

entender seu novo papel, por isso a ajuda profissional é imprescindível. Mas com o tempo 

conseguem buscar internamente recursos que não sabiam que tinham, e desabrocham 

emoções e afetuosidade. Eles descobrem, inclusive, aspectos de sua própria identidade que 

até então estavam escondidos atrás do raciocínio lógico. 

A realidade do novo líder não é fácil, mas aqueles que estão dispostos a se descobrir e a se 

entregar a ela sem resistência e abertos ao aprendizado vêm se mostrando satisfeitos. Inclusive 

com melhorias em sua vida pessoal. O engenheiro dos anos 1970, 1980, aos poucos vai 

morrendo, dando lugar a um profissional mais completo e mais conhecedor de si. E por que 

não dizer, mais feliz. 
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Controle X gerenciamento  

de equipes 
 

 m sua empresa você controla ou gerencia a sua equipe? Ou os dois conceitos lhe 

parecem ter o mesmo significado? O que pode indicar uma sutil diferença semântica, na 

prática tem alto impacto no desempenho dos funcionários e na saúde mental do gestor. 

Controlar uma equipe é estar o tempo todo presente, marcando em cima, de maneira 

sufocante, o passo a passo de cada um, sem deixar escapar nada. Isso implica em dedicar 

excesso de tempo e energia a tarefas exercidas pelos outros, em vez de se concentrar em 

novos projetos, prospecções ou outras atividades de crescimento da empresa. 

Controlar mostra desconfiança, além de inibir inovação e iniciativa. Leva também a cobranças, 

às vezes excessivas. O funcionário tem uma nova ideia ou conhece uma maneira diferente de 

fazer e que pode levar a resultados melhores, mas inibe-se porque o chefe está ali, no pé, 

medindo cada respiração durante o expediente. Controlar deixa o clima tenso. 
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Há quem leve em conta o velho ditado de que é o “olho do dono que engorda o gado”. Pode 

ser, mas é possível estar de olho, gerenciando em vez de controlar. Qual a diferença entre 

esses dois conceitos? Mais do que conceitos, a diferença entre controlar e gerenciar está 

relacionada a postura. 

Leveza 

 
No gerenciamento o líder também sabe o que acontece e acompanha todo o processo. Mas 

de maneira mais leve tanto para ele quanto para a equipe. Como é possível? O 

gerenciamento se dá a partir do momento em que o líder investe mais na escolha e na 

preparação da equipe. Com isso ele está seguro de que tem pessoas capacitadas e 

comprometidas com o processo. Gente envolvida, que terá foco na solução e que tem 

liberdade para trazer ideias novas, porque conhece o projeto suficientemente para saber o 

que pode ou não ser viável para ele. 

“Ah, mas o perfil da minha equipe não dá para gerenciar, tem de controlar mesmo”, podem 

dizer alguns. Será? Vamos ver. 

A começar, como já foi citado, pela contratação. De que maneira ela se dá na sua empresa? 

Única e exclusivamente por indicação de amigos, sempre com pressa, apagando incêndios, 

ou você abre o leque nesse processo, incluindo anúncios classificados, agências de emprego, 

headhunters e associações de classe, entre outros? Quantas avaliações profissionais você faz 

antes de contratar, ou a pressa leva a apenas uma entrevista básica e, depois de um tempo, 

vem a surpresa negativa? 

Qual o papel de cada um na equipe? As responsabilidades e atividades estão claramente 

definidas ou a todo momento é necessário alocar alguém para apagar incêndios? Os 

profissionais têm projetos do qual são “donos dentro da empresa”, por menores que sejam? 

Como você se comunica com a equipe? Acredita que muitas coisas as pessoas devem 

perceber por si sós e não precisam ser explicadas? Caso positivo, lembre-se de que a 

mensagem pode estar clara dentro do seu mapa mental, das suas crenças e valores, mas 

pergunte-se se também está clara para os outros envolvidos. 

Dizem que um exemplo vale mais do que mil conselhos. E é verdade. Pensando nisso, as regras 

da sua empresa são claras e servem para todos ou mudam a toda hora e não servem para 

você porque você é dono? O quanto você comemora e divide com a equipe as conquistas, 

desde as menores? Já fez as contas de quantos elogios e agradecimentos distribui por dia no 

seu ambiente de trabalho? 

Ah, mas trabalhar direito não é mais do que obrigação. Pode ser, mas trabalhar motivado, com 

regras claras e exemplo do dono podem trazer aquele a mais que fará a diferença. Que o 

levará a não precisar mais controlar, e sim passar a gerenciar. Lembrando: quem gerencia sai 

de férias, quem controla não. 
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Workaholics improdutivos 

 les já foram muito valorizados e, por algumas empresas, ainda são. Enganam a si mesmos 

acreditando que estão conquistando seu lugar no Olimpo ao mandar todos os dias um e-

mail já perto da meia-noite, quando ainda estão no escritório. São os workaholics, ou 

“viciados em trabalho”. 

Em um primeiro momento o “vício” pode parecer dedicação e produtividade, mas com o 

tempo percebe-se que não é. E nem sempre a culpa é do profissional. Primeiramente é preciso 

lembrar que pessoas não são máquinas. Não aguentam produzir 24 horas por dia. 

E mesmo que aguentem vão produzir mal a partir de um determinado momento. A variedade 

faz parte das necessidades humanas. Variedade de local, de assunto, de pessoas. Quem 

pensa e vive o tempo todo na empresa, gradativamente passa a produzir menos e com menos 

qualidade. Começa a ter “bode” do trabalho, executando as tarefas mais devagar. Por se 

desligar do mundo em função da empresa, não consegue mais pensar de maneira sistêmica e, 
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muito menos, inovar. A mente precisa de atividades leves, como diversão, hobby e viagem de 

férias para repor as energias. Uma cabeça que só trabalha fica desgastada. 

Insegurança ou falta de estrutura? 
 

A insegurança pode provocar um comportamento workaholic. O medo de ser mandado 

embora leva o profissional a querer produzir por si e pelos outros. Problemas em casa também. 

Ao estender a jornada, a pessoa evita outros ambientes em que as coisas não andam bem. 

Não saber priorizar pode ser um sintoma. Há quem realmente tenha dificuldade em se 

organizar. Existem treinamentos específicos que podem minimizar o problema.  

Os colegas se afastam. Além de virar objeto de “chacota”, o workaholic passa a imagem de 

que está querendo aparecer para a chefia. Sua conduta pode dizer nas entrelinhas que os 

colegas são “preguiçosos” ou displicentes com suas tarefas. 

A empresa fica preocupada com um futuro afastamento por doença ou processo trabalhista. E 

nem sempre vê esse funcionário como esforçado ou dedicado. Pode encará-lo como alguém 

limitado e que não tem competência para cuidar de suas tarefas durante o horário de 

expediente. 

Nem sempre a culpa é do funcionário. Essa posição de workaholic pode ser imposta pela 

empresa por diversos motivos. Há organizações que ainda hoje adotam a política do “terror”, 

de ameaças constantes de demissões. Com receio de perder o emprego, o funcionário vai se 

deixando levar. 

 

Outras não têm estrutura suficiente para entregar o produto ou serviço a que se propõem. Há 

casos ainda de falta de processos organizados. Mais uma situação possível é a presença do 

chefe não técnico. Por não conhecer as dificuldades das atividades da equipe, ele desenha 

cronogramas impossíveis de cumprir. 

Intervenção estratégica 
 

Quando uma situação dessas é detectada, a área de Recursos Humanos precisa intervir. 

Algumas organizações adotam medidas primárias e superficiais, como proibir horas extras ou 

trancar o escritório em um determinado horário. Isso é tentar “tapar o sol com a peneira” e 

jogar a culpa no empregado em 100% dos casos. 

Para saber como mudar esse quadro, o RH precisa atuar de maneira estratégica. 

Primeiramente conversando com o funcionário, para entender a origem do problema. No caso 
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de insegurança, indefinição profissional ou ainda falta de capacidade para eleger prioridades 

ou dizer não, o acompanhamento de um coach pode ser a solução. Em casos mais simples, 

um treinamento costuma ajudar. 

Quanto ao funcionário, assumir postura de vítima não resolve. Caso o problema seja da 

empresa, ele precisa ser assertivo e ter elementos concretos na hora de colocar o tema para a 

área de RH. Não adianta dizer “tenho muito trabalho” ou “a empresa não tem estrutura”. É 

preciso mostrar. 

Uma lista de tarefas com o tempo necessário para cada uma ser realizada; um relatório 

detalhado dos elementos e a infraestrutura necessários para um projeto, comparando-os com 

uma segunda lista que mostra o que a empresa disponibiliza; uma descrição passo a passo da 

atividade solicitada, com as tarefas e etapas necessárias para chegar ao resultado esperado, 

são alternativas para comprovar que a empresa também precisa mudar. 

Independentemente de quem está ou não com a razão, esse problema só pode ser resolvido 

com diálogo franco e embasado em ouvir o outro, em entender o lado do outro. Caso 

contrário, o desejado diálogo se transformará em um palco de preconceitos, julgamentos e 

acusações. 

O importante é o uso do bom senso. Ceder quando for necessário em prol do bem comum. 

Afinal, se por um lado a empresa não pode ser a válvula de escape emocional do funcionário, 

esse também não pode arcar com a deficiência de gestão da organização em que trabalha. 
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A arte de 

confundir a 

equipe 
 

 alta de empenho, de capacidade, de 

força de vontade e até de 

competência da equipe são as 

principais desculpas dos gerentes para o 

mau desempenho ou fracasso na hora de 

atingir as metas . A reação imediata ao ver 

os resultados ruins é culpar os subordinados. 

Mas até que ponto o trabalho está aquém do esperado porque há um gerente mestre na arte 

de confundir a equipe? 

Há várias técnicas para confundir uma equipe. A boa notícia é que elas podem ser trocadas 

por outras bem mais eficazes na hora de harmonizar o grupo e promover o desenvolvimento. 

Veja as principais características de alguém que tenta – e consegue – confundir a equipe: 

• Pensa por inteiro e fala somente a metade – chama os profissionais e começa a dar 

orientações sobre alguma ação, sem fornecer embasamento para o trabalho, como se o 

funcionário já estivesse totalmente integrado ao projeto. Cita pessoas de maneira íntima como 

se o profissional também as conhecesse. Esse gestor tem dificuldade em notar que verbaliza 

suas ideias apenas parcialmente (que muita coisa que estava em sua mente ficou apenas lá) e 

que o seu background sobre o tema não é o mesmo do restante da equipe.  

• Acredita que tudo é óbvio – em gestão de pessoas e em comunicação, a palavra óbvio não 

faria falta nenhuma se fosse excluída do dicionário. As pessoas são diferentes, pensam de 

maneira diferente, têm formações, culturas e crenças diferentes. O que é óbvio para um é 

impensável para o outro. 

• Descarta processos – com a desculpa de não gostar de “burocracia”, deixa que cada um 

conduza suas atividades à sua maneira, sem criar lógicas de raciocínio ou sistemas claros. E 

quando cria é o primeiro a burlá-los. Não há lógica nos arquivos, no fluxo de trabalho nem na 

linha de raciocínio. Confunde liberdade e autonomia com caos. Esse tipo de gestor, inclusive, 

tem pressa em falar e costuma não saber ouvir. 
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• Muda de ideia a cada dia sem motivo aparente – por não planejar previa e detalhadamente 

e por decidir tudo na última hora, vai mudando de ideia a todo momento durante o decorrer 

do processo. É diferente de quando há alterações no percurso por imprevistos, isso pode 

acontecer até nos melhores planejamentos. Temendo o retrabalho contumaz, os funcionários 

postergam as atividades ao máximo, até terem certeza de que não haverá mais mudanças. 

Acabam perdendo a motivação e operacionalizando os projetos sob muita pressão. 

• Não usa critérios claros para decidir – a cada dia, em cada situação e dependendo dos 

envolvidos, as regras mudam. E ainda tenta achar justificativas, deixando a equipe sem 

parâmetros quando precisa tomar uma atitude. Esse tipo de gestor costuma reclamar de 

inércia dos funcionários. 

• Não esclarece os critérios que usa para decidir – é o típico porque eu quis, ou porque é assim 

ou porque neste caso é diferente. Ao não explicar a linha de raciocínio que o leva às decisões, 

causa certa estagnação na equipe. Os funcionários receiam tomar iniciativa por não entender 

como funciona a cabeça do chefe.  

• Muda as regras a cada momento ou abre muitas exceções – e ainda reclama do funcionário 

que quis cumprir as regras à risca, acusando-o de burocrata ou inflexível. 

• Delega tarefas sem inserir o profissional no projeto como um todo – pede ações pontuais, sem 

que o funcionário saiba o que aconteceu antes ou qual o motivo daquela atividade. É receita 

certa para inibir criatividade ou ter um trabalho feito sem embasamento. 

• Não define funções nem atividades - definição de cargos, salários, funções e planos de 

carreira devem ser prerrogativas de qualquer empresa de qualquer tamanho. Tais definições 

criam a identidade do funcionário e permitem que cada um invista em seu próprio 

desenvolvimento profissional, pois sabe onde pode chegar. 

• Promove sem oferecer capacitação gerencial – promove um técnico para coordenador ou 

líder sem lhe dar capacitação para a nova função, bem como não lhe apresenta um plano de 

trabalho relacionado ao gerenciamento da área. Coordenar ou gerenciar necessita de 

conhecimentos específicos sobre comportamento humano e gestão, que não estão 

relacionados à habilidade técnica. Ser o melhor professor não garante que esse profissional 

será o melhor coordenador de professores. Além da capacitação em gestão, é necessário 

existir um sistema de trabalho integrado. 
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Não precisa ser perfeito. 

Basta ser honesto 

 m uma reunião social em um passado recente, um episódio que poderia ser corriqueiro 

para muitas pessoas me fez parar para pensar. Cheguei a uma confraternização entre 

amigos ligeiramente mais quieta do que o normal (ou seria menos falante? Depende do 

ponto de vista). Uma das convidadas, que até então tinha pouca proximidade comigo, notou 

uma leve diferença no meu comportamento e veio me perguntar se estava tudo bem. 

Agradeci o interesse e fiz um comentário superficial de que estava um pouco preocupada 

com imprevistos financeiros e com algumas relações pessoais que estavam tomando rumo 

diferente do esperado, mas que era uma questão momentânea e que dali a pouco tudo 

voltaria ao normal. Não voltou. Isso porque a resposta dessa pessoa, que hoje além de cliente é 

também minha amiga, mudou alguns paradigmas para sempre. 

Ela me olhou e disse: “Pensei que todos os coaches fossem milionários e não passassem por 

problemas pessoais”. Em uma fração de segundo, a tendência foi pensar que aquele 

comentário seria uma crítica. Mas quando ela continuou o raciocínio, percebi como o 

significado era completamente diferente. Ela disse: “Então você é gente como eu e como os 

outros. Eu imaginava que os coaches fossem uma categoria à parte da humanidade, pois eles 

nunca têm problemas e parecem estar constantemente nadando em dinheiro”. A fala dela 

não parou por aí: “Eu sempre tive vontade de ter um coach, mas diante de pessoas tão 

perfeitas eu pensava em como elas iam tratar minhas dúvidas, minhas limitações, se iriam me 

entender de verdade ou se eu me sentiria intimidada. 

Perfil “fake” 
 

Esse simples episódio me fez pensar por alguns dias sobre as posturas que vemos em alguns 

consultores, coaches, profissionais de treinamento e até em executivos de outras áreas. 

Máquinas de eficiência, com fórmulas mágicas, soluções para tudo e vida perfeita em todos os 

aspectos. 

Hoje penso: quem acredita e compra essa falácia? Esse monte de mentiras que alguns 

consultores contam sobre o sucesso de sua vida pessoal e financeira. Estendo o comentário 

para além dos profissionais liberais, chegando a executivos, diretores, CEOs e cargos 

semelhantes em grandes empresas. Há muita gente bem-sucedida, sim, e desejo que isso se 

estenda a todos. Mas é sempre bom lembrar que a perfeição não existe. Graças a Deus, pois 

ela é chata e limitante. 
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A função, ou o sentido da vida, é o aprendizado constante. Cada um dando o melhor de si 

dentro das condições existentes naquele momento, mas sempre com a consciência do 

aprendizado e do esforço contínuo para que amanhã seja melhor do que hoje. Aprendo muito 

com os meus clientes, talvez eles não se deem conta disso. 

 

O principal aprendizado é de que a honestidade vale muito mais que uma imagem de sucesso, 

construída muitas vezes sobre bases artificiais. A medida não é a comparação com o outro, 

mas consigo mesmo, de onde você saiu e aonde você chegou, ou está chegando, dentro das 

condições que teve e dos ambientes pelos quais passou. A melhoria contínua é uma 

construção conjunta e de confiança mútua, que só acontece quando as partes são 

transparentes e adoravelmente imperfeitas. 
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Ter um negócio exige mais 

que conhecimento técnico 
pesar de o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas ter decrescido nos 

últimos anos, a vida dos pequenos empresários não é fácil. Afinal, além de entender do 

segmento em que está investindo, o empreendedor precisa entender de gente. 

Ele sai da posição de técnico, que poderia ocupar em uma grande empresa, e passa para a 

de “dono”. Ferramentas não faltam. Excelentes instituições, como o Sebrae ou a Endeavor, 

oferecem cursos e seminários com baixo custo para ajudar essas pequenas empresas. São 

sistemas, softwares, a preços cada vez mais acessíveis e fáceis de usar. 

E, mesmo assim, há negócios que emperram. Por que motivo? O mais provável é que seja a 

dificuldade em lidar com pessoas. É isso que costumo ouvir dos meus clientes de coaching. Ao 
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sair de uma grande estrutura e tocar o próprio negócio, ou ao deixar de ser um profissional 

liberal para gerir a própria empresa, o empreendedor depara com algo de que pouco ou 

nada aprendeu na escola: a lidar com pessoas, inclusive com ele mesmo. 

Na grande instituição havia respaldo para calçar decisões difíceis ou pouco populares. A quem 

recorrer e, às vezes, a quem responsabilizar. O profissional liberal, por outro lado, podia fazer 

tudo do seu “jeito”, da maneira que “achava” certo, inclusive mudar de ideia em relação a 

horários, processos e forma, preocupando-se apenas em saber se isso iria afetar o cliente. 

O primeiro ponto a rever ao abrir o seu próprio negócio é a sensação de “dono” e de “vou 

fazer o que eu quero e apenas o que me dá prazer”. Os riscos que a sensação de “dono” 

costuma trazer podem ser divididos em dois grupos. O primeiro é o “vou fazer o que gosto” e o 

segundo é “agora pode ser do meu jeito”. O empreendedor que acreditar que essas duas 

sensações serão as dominantes do seu negócio está fadado ou a fechar nos primeiros anos ou 

a sobreviver duramente, sob uma altíssima dose de estresse. 

Espelhos do dono 
 

“Vou fazer o que eu gosto” se torna um fardo mais leve se for substituído por “vou atuar em um 

segmento de negócios que me atrai”. Qual a diferença? Um exemplo prático poderia ser o 

chef de cozinha que resolve abrir um restaurante. Certamente será ele quem vai definir o 

cardápio, os temperos e será ele mesmo o detentor dos segredos daqueles sabores. Mas o que 

menos vai fazer é cozinhar. Se ele quiser ser realmente “dono” do negócio, as atividades de 

gestão vão ocupar, pelo menos, 50% do seu tempo. Por mais que coloque softwares ou 

ferramentas, é o dono quem vai precisar checar se tudo funciona e, principalmente, gerir as 

pessoas que fazem “a parte chata” funcionar. 

“Agora pode ser do meu jeito” é uma das maiores provas de que aquele pequeno empresário 

está desconectado do mundo nos negócios. A única coisa na vida que “pode ser do nosso 

jeito” é a nossa própria cabeça. E nem sempre, pois histórico familiar, ambientes e contextos 

influenciam. Lembro sempre meus clientes de que um negócio, por menor que seja, está 

inserido em dois ambientes às vezes conflitantes: o externo e o interno. 

O ambiente externo é feito basicamente de clientes e concorrência. Se não houver 

compreensão – sem julgamento – desses dois pilares, o negócio não anda. Voltando ao 

exemplo anterior, por mais sofisticadas que sejam as criações daquele chef de cozinha, se o 

público não gostar do tempero, o restaurante não sobrevive. Por melhor que seja a comida, se 

o restaurante vizinho oferecer qualidade semelhante, acrescida de outras vantagens (nem 

sempre financeiras), a chance de não progredir é grande. 

Já o ambiente interno, funcionários e podemos até estender a fornecedores e parceiros, é 

formado por pessoas que têm expectativas, histórico de vida, formação, qualidades e 

problemas diferentes. Os funcionários já não são mais máquinas reprodutoras de processos e 
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dependentes de um único emprego para o resto da vida como no início da industrialização. 

Ao mesmo tempo em que trazem ideias, também geram conflitos. Conflitos esses que podem 

ser minimizados se o empreendedor conseguir olhar aquele grupo como pessoas, que pensam, 

interpretam e sentem de maneira única. Funcionários são gente, e não apenas um espelho do 

dono. 

“Ah, mas eu acho que” costuma ser a sentença de morte de muitos empresários. 

Empreendedor não “acha”, conhece. Lidar com pessoas – pois tudo aqui envolve pessoas – 

não é opinião pessoal, mas conhecimento, análise. Quando coloco essas questões para os 

meus clientes, costumo notar resistência imediata, como se conhecimento fosse prerrogativa 

de grandes empresas, que podem investir em pesquisas de mercado ou em sofisticadas 

ferramentas de gestão de pessoas. 

Nada disso. Conhecimento e análise vêm inicialmente da postura de humildade e da conexão 

desse pequeno empresário. Primeiramente de ele se conscientizar de que é dono do negócio e 

não “dono do mundo”. Que há dinâmicas próprias dentro e fora das paredes do seu 

estabelecimento que precisam ser, no mínimo, respeitadas. Conhecer o outro é, antes de tudo, 

observar e tirar de si os filtros da própria percepção. É olhar o outro sem preconceitos e 

julgamentos, sem querer encaixar o outro na sua lógica. Mais do que ferramentas, esse 

empreendedor precisa se conhecer e aprender a olhar para as pessoas. 

Seria possível colocar aqui um terceiro item, a popular frase “ah, mas aqui sempre foi assim” ou 

"aqui é diferente".  Essa negação dos fatos aliada à necessidade de se manter em uma zona 

de conforto merecem um artigo próprio. Quem sabe na próxima quinzena. 
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A verdadeira empatia 

 esposta afetiva apropriada à situação de outra pessoa. Aptidão para identificar os 

desejos e sentimentos do outro. Estas são apenas algumas definições de empatia, 

conceito tão em moda e recomendado por terapeutas e coaches, tanto nas relações 

pessoais quanto nas profissionais. 

A questão principal é entender o real significado de empatia antes de aplicá-la. Caso seja 

colocada em prática de maneira errônea, o que inicialmente seria uma tentativa de empatia 

pode transformar-se em uma relação cansativa e egocêntrica. 

O principal equívoco na hora de demonstrar empatia é acreditar que o simples fato de já ter 

passado por uma situação semelhante é suficiente. E mais:  adiantar-se em dizer isso enquanto 

seu interlocutor ainda não terminou de expor a sua história. Não é mesmo. 

Passar por uma situação semelhante é uma coisa. Sentir da mesma forma ou de maneira 

parecida com o que o outro sente pode ser muito diferente. 

Vamos a um exemplo prático. Você acaba de passar por um forte momento de estresse por ter 

sido obrigado pela sua diretoria a demitir funcionários que terão dificuldade em se recolocar. 

Começa a comentar com um colega, que se comove com a situação. 

R 
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Procurando demonstrar empatia, antes mesmo de você terminar de contar a história, ele 

interrompe dizendo que sabe o que você está sentindo, pois já passou por isso. 

E, na tentativa de mostrar solidariedade a você, começa a contar em detalhes a situação que 

viveu. Sem que ele se dê conta, a história passada da vida de seu colega se torna protagonista 

da conversa, em um momento em que quem quer e precisa desabafar é você. 

Você começa a ficar angustiado, afinal é a sua história que está em pauta, e não o passado 

do outro. Seu colega está sendo egoísta? Sim, está, plenamente. Mas ele acha que apenas 

está demonstrando empatia. Ele não percebe o quanto está prejudicando você ao adiar 

mesmo que por minutos o seu desabafo. 

Acredita sinceramente que, quanto mais der detalhes da história que viveu, mais estará 

demonstrando que entende a sua dor. 

A questão é que empatia não se mostra unicamente por palavras. Inclusive as palavras são a 

pior maneira de demonstrar empatia. Ela passa pelos olhos, pelos gestos, por ficar perto, pelo 

toque. Tenha certeza de que um aceno de cabeça, um “entendo” e até mesmo o silêncio 

podem demonstrar muito mais empatia – e consequentemente respeito – do que desembestar 

a contar situação semelhante que viveu. Afinal, a verdadeira empatia vem do coração, e não 

da boca. Ela é tão profunda quanto silenciosa. 
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A falsa 

sensação de 

harmonia 

 
 squizofrenia organizacional e rotinas defensivas parecem mais dois daqueles temas dos 

gurus da moda em gestão. Independentemente da origem dessas expressões, elas 

traduzem problemas crônicos e silenciosos que podem ser encontrados em boa parte das 

organizações, e tendem a corroê-las aos poucos. 

Por rotinas defensivas, é possível definir aquelas práticas em que o empregado está mais 

preocupado em “não ter culpa” de nada quando algo dá errado do que em ajudar a 

empresa a crescer, oferecendo soluções, propostas e encarando os problemas de frente, 

inclusive quando necessário assumindo sua parte da responsabilidade por eles. Os resultados 

de alguém acostumado às “rotinas defensivas” são basicamente dois: ele não contribui para 

os resultados da companhia e pode contaminar o clima organizacional. 

Afinal, que equipe consegue trabalhar unida tendo um ou mais de seus membros se 

comportando sempre como se nada tivesse a ver com o que acontece, como os 

popularmente chamados “sabonetes”? As razões para esse tipo de atitude são as mais 

variadas. Vão do medo de perder o emprego até raízes mais profundas, possivelmente 

originárias de situações e de aprendizados na infância e na adolescência. 

Quem se encaixa no conceito de “rotinas defensivas” costuma sofrer transtornos físicos e 

mentais. A aparente apatia fica tão profundamente instaurada nos subconsciente que faz com 

que o cérebro passe a “travar” com frequência. A pessoa perde sua velocidade para tomar 

decisões e às vezes até a capacidade de resolver questões é afetada. Esse comportamento 

pode ter origem no medo, tanto de ficar desempregada quanto de se posicionar. Já quem 

busca nas “rotinas defensivas” um refúgio para mostrar uma “personalidade linear” 

constantemente, acaba comprometendo seu físico com doenças como gastrite de origem 

nervosa. Em termos emocionais, pode se tornar sujeita a explosões comportamentais fora do 

ambiente de trabalho, com aqueles que não têm qualquer relação com seu ambiente 

profissional. 

E 
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Esquizofrenia organizacional   
 

A chamada “esquizofrenia organizacional” é menos apática, mas não menos nociva. Quem 

sofre desse mal no trabalho costuma tentar chamar a atenção se colocando sempre em 

postura de vítima, nem sempre de maneira tão tímida quanto quem opta pela “rotina 

defensiva”, e atraindo a atenção dos colegas dessa forma. Procura, com isso, justificar seus 

erros como consequência de “algo ruim” que fizeram para ela, ou tenta segurar seu emprego 

gerando sentimento de pena entre os colegas e a liderança. 

Para um “esquizofrênico organizacional” tudo é visto de maneira negativa, como uma 

ameaça. Um documento com algum trecho dúbio é sempre visto como algo que pode 

prejudicar a empresa. Uma situação de risco, mesmo que leve, transforma-se em uma tragédia. 

São pessoas que adoram espalhar valores que não têm e se colocar com moral rígida e 

inflexível, baseada na crítica ao outro. Tendem a ser “grandes defensoras” da empresa e 

costumam ter dois tipos de reação opostas quando seu personagem é descoberto ou 

questionado:  ou colocam-se como vítimas, ao mesmo tempo ruidosas e com resquícios de 

muita raiva, ou apropriam-se da moral inflexível que tentam impor e partem para o confronto,  

em busca de denegrir ou desqualificar aquele que ameaça desvendar a sua “farsa” 

comportamental. 

Consequências para as empresas    
 

As duas posturas citadas fazem muito mal para o profissional, afetando tanto a qualidade do 

seu trabalho quanto a sua vida pessoal. E as empresas também perdem com esse tipo de 

postura, mas nem sempre se dão conta. Podem confundir um profissional com “rotinas 

defensivas” com alguém equilibrado e linear e um “esquizofrênico organizacional” como 

alguém de grande fidelidade. No longo prazo, esses indivíduos contaminam o clima 

organizacional e desviam o foco da liderança dos reais problemas da empresa, além de não 

medirem esforços para esconder falhas. Falhas essas que, quando descobertas, já podem ter 

causado grandes prejuízos para a organização. Daí a importância de olhar cada funcionário 

em mais profundidade, prestar atenção nos detalhes, antes de achar que está tudo bem. 
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Estupidez coletiva ou 

genialidade em rede  

 inteligência pessoal pode perfeitamente se transformar em estupidez coletiva. 

Ingenuamente, a pessoa pensa que, quando cada elemento do sistema faz o 

melhor possível, o sistema funciona. Não é assim."  Essa citação do argentino Fredy 

Kofman no primeiro volume de sua coleção “Metamanagement, a nova consciência dos 

negócios” é uma tradução corporativa do pensamento de que nem sempre dois mais dois são 

quatro. O coletivo, quando fora da matemática, pode significar desde uma grande soma até 

uma enorme subtração. Depende de como é administrado. 

A variação de desempenho é nítida nas equipes dentro das empresas. Quando a organização 

tem uma linha de gestão predefinida (sem perder a individualidade de cada gestor, é bom 

lembrar,) voltada para uma visão mais profunda, que vai além da aritmética, o resultado do 

coletivo pode ser muito maior do que a soma dos sucessos individuais. Caso contrário, o 

trabalho em equipe pode tornar-se o responsável pelo fracasso de um projeto. 

“A 
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Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a equipe é uma soma de personalidades, além de 

uma soma de mãos e cérebros. Quanto menos informação o líder oferecer sobre o propósito 

daquele trabalho e sobre o papel individual dos envolvidos, mais liberdade ele vai dar para 

que cada um encare o projeto da maneira que bem entender e que tudo se tranforme em 

uma enorme confusão. A definição bem clara desses papéis é o segundo ponto a considerar. 

Ela restringe a usual “guerra de egos”, tentativas de liderança ou sobreposição de ideias vindas 

de todos os lados, como rajadas de metralhadora. 

Gênios frustrados são perigosos e costumam cair na tentação do boicote. Por isso, ao mesmo 

tempo em que é importante deixar a porta sempre aberta para novas ideias – afinal, os 

projetos mudam durante a execução –, é de grande relevância tornar claro que nem todas 

serão aproveitadas e, sem dúvida, dar um retorno individual a cada proposta. Sem limites, a 

inteligência individual pode atingir distâncias estratosféricas, eliminando qualquer tentativa de 

foco ou levando um projeto à total impossibilidade de execução. 

Um dos principais desafios referentes ao dilema de Fredy Kofman é como tranformar essa 

inteligência individual em uma genialidade coletiva. Talvez seja levá-la para cada etapa do 

projeto de maneira colaborativa, em vez de competitiva. Primeiramente, na própria 

inteligência do projeto, que valorize as etapas como formadoras de uma grande rede: não 

importa qual seja a sua tarefa, saiba que sem ela o projeto não sai. Mas sem a dos outros 

também não, por isso não se considere acima dos colegas. A genialidade coletiva inclui 

eliminar os grandes gênios dentro de um trabalho coletivo. Certamente alguém concebeu a 

ideia inicial, que se tranformou em uma meta e está sendo realizada pela equipe. Mas é só isso. 

A genialidade coletiva implica em que mesmo as etapas operacionais de um trabalho sejam 

feitas com inteligência. Que seja exigida inteligência também daquele que opera, mesmo que 

a sua “grande ideia” tenha sido preterida em detrimento de alguma de outro membro da 

equipe. Inteligência essa que pode até voar, mas que precisa ter noção dos riscos para o todo 

se decidir se tornar rebelde. Possivelmente a inteligência individual mais colocada em questão 

para o êxito coletivo do projeto seja a de seu organizador. Figura para alguns classificada em 

segundo plano, como alguém que foi colocado nos bastidores por ocupar um papel menor, 

mas que mesmo sorrateiramente e sem fazer alarde pode definir para qual dos dois lados irão 

as inteligências individuais:  se para a estupidez coletiva ou para a genialidade em rede. 
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Para tornar-se voluntário,  

o aposentado precisa de 

preparação  
 aumento da expectativa de vida e a possibilidade de  chegar à terceira idade cada 

vez com mais saúde e disposição tem levado aposentados a trocar a antiga rede e os 

encontros à tarde na pracinha por uma vida cheia de movimento e de novos planos. 

Alguns, depois de formalmente aposentados, continuam suas atividades profissionais como 

consultores ou apostam em pequenos negócios. Mas uma terceira possibilidade vem 

chamando a atenção de quem já não está mais formalmente no mercado de trabalho: o 

voluntariado. 

A opção pelo voluntariado é encontrada principalmente por aqueles que conseguiram 

planejar-se financeiramente para não depender exclusivamente da pensão do governo. 

Costumam ser profissionais de média ou alta liderança ou os que ao longo da vida definiram 

bem sua situação financeira, independentemente de sua posição ou área profissional. É nessa 

hora que a vontade de fazer algo pelo próximo – que ficou escondida por anos e anos sob a 

desculpa do não tenho tempo, trabalho muito – agora pode vir à tona e se tornar realidade.  

Ou frustração, principalmente para aqueles que terão seu primeiro contato com o terceiro 

setor. 

Não basta ter vontade de fazer algo pelo próximo. É preciso estar preparado para isso. Atuar 

em uma ONG ou montar o seu próprio projeto social no bairro depois de anos em contato 

apenas com o mundo corporativo é bem diferente de tocar um projeto em uma empresa. O 

foco muda, os meios são outros e as pessoas envolvidas também. 

Lançar-se nessa nova experiência sem estar devidamente preparado pode levar o 

aposentado a não ter sucesso no empreendimento, aumentando os riscos de uma depressão 

ou frustração com consequências graves. Dar aulas em uma comunidade, atuar com crianças 

órfãs ou defender a natureza é mais do que uma questão de boa vontade. 

Mudança de referencial 
 

É preciso conhecer esse novo universo e a sua dinâmica. Preparar-se psicologicamente e saber 

rever as suas metas de acordo com a expectativa do outro, daquele que será o alvo do seu 

projeto. Conhecer novas metodologias e formas de trabalho e conseguir atuar com uma 

O 
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equipe bem mais heterogênea do que em uma empresa.  Enquanto em uma organização os 

cargos são definidos por formação profissional e competências, sendo que as pessoas podem 

ser “dispensadas” caso não cumpram seu papel de acordo com suas metas e descrição de 

cargo, no terceiro setor nem sempre é assim. 

Sem dúvida que há organizações que funcionam de maneira semelhante a uma empresa, mas 

isso não é regra, pelo contrário. O aposentado que vai migrar da corporação para o terceiro 

setor precisa aprender a conviver com voluntários que podem ter a mesma vontade e 

disposição em ajudar, mas nem de longe o mesmo preparo técnico ou ritmo de trabalho. 

Precisa aprender a conviver em ambientes de atuação às vezes hostis, em que sua carreira de 

gerente ou diretor de empresa e seus cursos de MBA têm pouca ou nenhuma força na hora da 

negociação. Tem de saber ser paciente ao abordar um novo tipo de interlocutor – o 

beneficiário –, que vive em uma realidade diferente, com cultura, hábitos, valores e 

principalmente ritmo próprios. 

Atualmente há cursos e profissionais especializados – quase sempre coaches – em ajudar o 

aposentado nessa transição, para que ela seja feita com sucesso, tanto para a satisfação 

desse aposentado em seu novo desafio quanto para otimizar os resultados do trabalho 

voluntário com seus beneficiários. Para minimizar o risco de o voluntariado ser um projeto sem 

sucesso, é necessário primeiramente ter real consciência de que se está entrando em um 

mundo novo. E, para isso, o aposentado precisa tanto estudar quanto contar com o apoio de 

quem já conhece esse universo e pode lhe servir de guia.  

Humildade e saber recomeçar são os primeiros passos para uma atuação voluntária de sucesso. 
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Quem falha ao planejar 

planeja falhar  

 m simples trocadilho que pode levar a consequências desagradáveis. Quando ouvi esta 

frase pela primeira vez, lembrei imediatamente dos japoneses, cujo modelo de gestão 

prevê o planejamento como a fase mais longa de qualquer projeto. 

Enquanto alguns consideram “burocracia” e preferem o método da “tentativa-erro-lamento”, 

há sistemas de gestão no Japão, por exemplo, que preveem mais de 70% do cronograma de 

qualquer projeto dedicados à fase de planejamento. Por que planejar é tão importante em 

qualquer área da vida?  E por que ainda é uma fase ainda tão negligenciada em culturas 

como a nossa? 

O medo de ter de mexer no sonho 
 

 Planejar dá trabalho. É preciso pesquisar, analisar, cruzar dados, pensar de maneira 

sistêmica, levando em conta fatores externos, internos, riscos.  

 Exige raciocínio. Mais do que colocar números em uma planilha, é preciso pensar sobre 

eles, relacioná-los. 

 Requer conhecimento teórico. Um planejamento eficaz necessita de ferramentas 

específicas e de metodologia.  

 Requer pesquisa e atualização. Conhecer tendências, ter informações da concorrência 

e acompanhar pelos jornais o que acontece no mercado e no mundo. 

 Implica paciência para ver a melhor parte do negócio – que é colocar a mão na massa, 

começar a trabalhar e ver resultados – ficar para depois. 

 Inibe o que possivelmente dá mais conforto na hora de fazer um balanço ou precisar 

recomeçar quando algo dá errado: a possibilidade de atribuir 100% da culpa aos outros 

e se acomodar na posição de vítima. 

Quem nunca ouviu lamentos como “eu tentei, mas não tive sorte”? Sorte, a meu ver, é algo 

relativo. Certamente há fatores externos e imprevistos. Mas é possível contribuir – e muito - com 

ela para ter resultados positivos. De que maneira? Planejando de maneira adequada. 

U 
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Ao planejar de maneira séria você consegue entender melhor a dinâmica do universo em que 

quer entrar. Percebe seu fluxo e suas influências. Planejar o ajuda a supor menos e analisar mais. 

Analisar, além dos fatores do entorno, as consequências indiretas, se você está ou não 

preparado e no que precisa rever seus conceitos e conhecimentos.  

Passaporte para a ousadia 
 

Um bom planejamento o faz olhar para dentro de si e, em diversos casos, enxergar algo que 

tentamos esconder de nós mesmos. Talvez seja essa dificuldade em encarar limitações e correr 

o risco de perceber que pode demorar mais do que queremos ou que nosso sonho pode não 

ser viável que deixe o planejamento como algo ainda malvisto. 

Planejar nos traz do sonho para a realidade mais rapidamente, mas também de forma menos 

abrupta. E ainda permite mexer no sonho preventivamente, reduzindo a chance de ele se 

tornar um enorme pesadelo. 

Significa organização, e não burocracia. Exercita a mente e ajuda a perceber o outro. Por mais 

contraditório que possa parecer: planejar aumenta a chance de ousar, pois nos dá mais 

segurança em cada passo. Ao sabermos até onde podem chegar as consequências, ficamos 

mais seguros para decidir se aguentamos ou não o tranco. 

Há diversos cursos de planejamento, tanto on-line quanto presenciais. Alguns até gratuitos.  E 

softwares que ajudam a organizar o pensamento. São necessários, pois contemplam diversos 

elementos que não surgem naturalmente na nossa mente ao querermos colocar uma ideia em 

prática, e  são determinantes em nos guiar para o caminho do sucesso – ou do fracasso. Se 

parece complexo começar a planejar algo grande, que tal iniciar por um projeto pessoal ou 

uma atividade cotidiana?  Tenha certeza de que, no mínimo, vai ajudá-lo a se tornar mais 

audacioso. 
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Sustentabilidade da porta 

para dentro   

 roteção ambiental e projetos de Responsabilidade Social vêm se tornando práticas cada 

vez mais comuns nas empresas. Um número crescente delas já atua dessa forma e tantas 

outras pretendem atuar. Há corporações que até criam seus próprios institutos ou 

fundações, enquanto outras se associam a ONGs e consultorias. 

Além de contribuir com o entorno ou com alguma causa, projetos ajudam a ganhar prêmios e 

espaços na mídia. E da porta para dentro também é assim que funciona? Será que esse 

entusiasmo – e principalmente essas ações – acontece internamente na mesma medida? Há 

empresas que são exemplos de boas práticas nos dois lados da moeda. Pena que um número 

maior ainda vê esses temas apenas como oportunidade da porta para fora. Para algumas 

organizações, o único pilar da sustentabilidade que importa da porta para dentro ainda é o 

econômico. O pior é quando essa situação se encontra nas ONGs e consultorias de RSC e de 

sustentabilidade. 

 

P 
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A fragilidade interna limita o comprometimento 
 

A preocupação em ser aceita pelas comunidades – e com isso não comprometer o seu 

negócio na região em que atua – leva algumas empresas a investir milhares de reais em 

projetos sociais ou de proteção ambiental. Nem sempre tais projetos vão ao encontro das 

necessidades locais, mas geram visibilidade (tema para discussão futura). 

A questão que coloco agora é o quanto esse cuidado da porta para fora é semelhante ao 

cuidado que se tem da porta para dentro. Quem quer o verdadeiro reconhecimento precisa 

dar exemplo. De que adianta uma organização incentivar, por exemplo, ações de 

desenvolvimento de pequenos negócios ou de fornecedores, se seu sistema interno de gestão 

estiver à beira do colapso? 

Promover programas de portas abertas e transparência, quando os funcionários não recebem 

retorno (ou se recebem é em forma de represália velada) ao questionar as atividades da 

empresa em que trabalham não faz sentido, mas acontece. Programas de educação para a 

população local não podem andar junto com corte de verbas para apoio educacional dos 

funcionários. Preservar a mata do entorno ou a vegetação da praça principal da cidade é 

importante. Mas gera credibilidade no quesito ambiental quando, nas instalações da empresa, 

não há pelo menos um programa sério de redução de lixo e de coleta seletiva em todos os 

departamentos? 

 

Apoio a organizações internacionais que lutam contra trabalho em condições inadequadas ou 

degradantes beiram a superficialidade quando os funcionários desse patrocinador trabalham 

constantemente até tarde da noite com suas horas extras não computadas, disfarçadas como 

“cargos de confiança” ou relações de trabalho “modernas”. Que funcionário dará atenção a 

campanhas internas de direção defensiva ou trânsito seguro quando a manutenção da frota 

deixa de ser feita por questões de economia? 

A causa não pode ser a justificativa 
 

Infelizmente essa dualidade também acontece em ONGs e algumas consultorias de 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Às vezes até mais do que nas empresas, devido 

aos poucos recursos. Não faz muito tempo, uma amiga veio me contar, entusiasmada, que 

começaria a trabalhar em uma ONG promotora do desenvolvimento local por meio do 

empreendedorismo. Eram capacitações e consultorias sobre como abrir e manter um negócio 

totalmente dentro da lei, com plano de gestão, projetos de desenvolvimento de pessoas e 

tudo mais que pregam os gurus da administração de empresas e a legislação brasileira. Apesar 

da empolgação, ela estranhou a sua contratação ser informal e sem nenhum benefício. 
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O escritório não tinha estrutura, a cadeira dava um pouco de dor nas costas e, 

constantemente, ela e seus colegas precisavam ficar até bem mais tarde, sem direito a táxi 

para ir embora. Apenas as baratas insistiam em frequentar o local. 

Ao reclamar, ouvia que era preciso fazer economia em prol da “causa”. Durou pouco. Ela 

acreditava  – e muito – na “causa”, mas seu discurso nos treinamentos já não era mais como 

antes. Porque lhe faltava o principal: receber em seu ambiente de trabalho o que ela ensinava 

ser o correto para o desenvolvimento e o sucesso de qualquer empreendimento. Chegou, 

inclusive, a pensar em pedir emprego em um desses pequenos negócios que ajudou a 

desenvolver. 

Afinal, que credibilidade podem ter empresas ou instituições que não aplicam em seu 

cotidiano o conteúdo do discurso ou das ações que praticam da porta para fora? O 

comprometimento tão almejado dos funcionários se transforma em desconfiança, quando não 

em revolta. E o tiro sai pela culatra. 

 Sobre a instituição em que a minha amiga trabalhava? Hoje está às moscas, ou melhor, às 

baratas. 
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Quais são 

os seus 

papéis na 

vida? 

 ssim como em um filme, a nossa vida é recheada de personagens, diversos deles 

interpretados por nós mesmos em diferentes momentos e situações. Você sabe que 

papéis exerce na vida? Já parou para pensar neles e na influência que têm? 

Diferentemente dos atores, cujo oficio é viver vidas que muitas vezes não têm qualquer relação 

com a sua personalidade, nós, cidadãos comuns, precisamos interpretar papéis que 

efetivamente estejam relacionados com os nossos valores e as nossas crenças. Afinal, nossa 

vida não é uma obra de ficção. Pelo contrário. Nossas posturas e decisões definem e mudam 

nosso rumo. Ou nos deixam sem movimento. 

Atendi um cliente, uma vez, cujo objetivo profissional era ser dono de uma empresa, mesmo 

que pequena. Ao fazermos o mapeamento dos seus papéis, tanto na vida pessoal quanto na 

profissional, notamos que, com quase 30 anos de carreira, esse profissional ainda se 

comportava como um executor, e não como um gestor, mesmo quando ocupava cargos de 

alta liderança nas empresas em que trabalhava. 

Os riscos de cada personagem 
 

Não falo aqui sobre regras da empresa ou outros fatores externos.  Falo sobre postura. Como 

alguém, cujo sonho é ser dono de uma empresa, pode construir seu caminho se, mesmo 

quando ocupa cargos de liderança, se comporta como um executor? 

A 
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Será que, ao chegar lá, esse profissional não corre o risco de novamente fazer o papel de 

executor diante de seus sócios ou subordinados? Que culpa terão esses sócios ou subordinados 

se encontrarem essa brecha aberta e se “aproveitarem” dela? 

A postura também faz parte do caminho para a conquista do sonho. E isso inclui a vida pessoal.  

Outro exemplo é o homem que ocupa única e exclusivamente o papel de provedor em casa. 

Trabalha, trabalha, trabalha para fornecer o suporte financeiro à família. É possível que, ao 

exercer esse como seu único papel na família, ele possa querer o mesmo retorno que o pai que 

se divide entre o papel de provedor e o de conselheiro dos filhos? Dá para cobrar um retorno 

de algo que não se oferece? 

A mensagem da postura  
 

Os papéis que ocupamos falam muito sobre nós e geram boa parte do retorno dos nossos 

relacionamentos.  Se temos uma meta, seja ela qual for, além de juntar recursos financeiros 

para atingi-la, precisamos, desde já, começar a ocupar o papel que queremos ao chegar lá. 

Sem dúvida que um analista ou coordenador que quer se tornar gerente não pode sair por aí 

dando ordens à equipe. Mas ele precisa demonstrar postura de liderança para ser cogitado 

para uma promoção, e não esperar a promoção para incluir esse papel na sua vida. Parece 

tão lógico e fácil, mas não é. 

Fica aqui o desafio: faça uma lista dos diversos aspectos e ambientes da sua vida pessoal e 

profissional. Escreva ao lado deles o papel que você ocupa hoje, o retorno que você tem e 

qual papel gostaria de ocupar.  Se houver diferença entre as duas listas, não será hora de 

parar para pensar na necessidade de mudar algo? 
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Se você falou e o outro 

não entendeu, parte da 

responsabilidade é sua 

 tire a primeira pedra quem nunca reclamou: “Mas eu 

falei e fulano não entendeu”, colocando no outro a 

responsabilidade por algum problema resultante de um 

ruído na comunicação.  Será que, em uma situação como essa, 

é possível “culpar” apenas o interlocutor? Com raríssimas exceções, não. Por mais que seja uma 

habilidade desenvolvida pelo ser humano há milhares de anos, a fala – ou a escrita – não é 

garantia de transmissão da mensagem ou de comunicação eficaz. 

Há diversos elementos a levar em conta em um diálogo, verbal ou escrito. Desconsiderar esses 

elementos já trouxe problemas e consequências graves para muita gente. Nos treinamentos 

que ministro em comunicação, faço dois exercícios muito simples – parecem banais até – para 

ilustrar essa afirmação.  

No primeiro deles, coloco a seguinte frase à vista de todos: “Haverá muita gente na festa”.  E 

peço para que seja reescrita por cada um, trocando a palavra muita por um número. Por mais 

que o grupo seja aparentemente homogêneo – executivos de classe média em uma grande 

capital, por exemplo –, os números são sempre díspares. Quando o grupo é heterogêneo, 

então, nem se fale. Depois que os números são expostos, fazemos uma pequena simulação de 

como essa diferença de interpretação poderia causar confusão na suposta festa. Se a frase 

fosse dita em uma conversa telefônica entre dois organizadores da hipotética festa na hora de 

fazer a compra de bebidas, os riscos de que os convidados passassem sede ou de que boa 

parte do grupo acordasse no dia seguinte de “ressaca” seriam grandes. 

Nada é óbvio 
 

Em outro momento, peço a todos que escrevam a palavra “óbvio” em uma folha de papel A4, 

em letras garrafais. Levantamos as folhas e rasgamos todos juntos. Por quê? É um gesto 

simbólico para eliminar esse conceito do nosso dia a dia. O que é “óbvio” para um pode ser 

complexo e inimaginável para outro. Então, toda vez que pensar em deixar de explicar algo na 

hora de dar alguma orientação ou não incluir um item no seu discurso por crer – sem ter se 

certificado antes – de que o outro já sabe, assuma o risco de algo dar errado. “Nem vou falar 

sobre isso porque é óbvio”. Será que é para todos os envolvidos? É importante lembrar que 

incluir todas as informações não é sinônimo de ser prolixo. Mas objetividade é um tema que 

trataremos em um futuro artigo. 

A 
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Na comunicação escrita esse risco é ainda maior, pois o outro não está próximo para dizer ou 

demonstrar que não entendeu. A dica é o tradicional conselho da vovó: antes de enviar a 

mensagem, coloque-se alguns segundos no lugar do outro. Quem é esse outro? Que idade 

tem? Onde mora? Em que trabalha? 

É triste notar que esses equívocos básicos são cometidos com regularidade até pelos próprios 

profissionais de comunicação, que ainda usam seus jargões técnicos ao lidar com clientes ou 

com outros departamentos, no caso de grandes empresas. Nas empresas o problema vem se 

agravando também pela variedade de públicos com os quais elas lidam e com as novas 

possibilidades de diálogo. 

Até um passado não muito distante, as empresas se relacionavam basicamente com clientes, 

fornecedores e funcionários, sendo que, com esses últimos, de maneira hierárquica. Uma 

linguagem única era quase suficiente. Hoje o cenário é diferente. As empresas precisam 

conversar com a comunidade e com diversos outros tipos de público. Atuam nas mídias sociais, 

onde não há hierarquia. Daí a necessidade crescente de perceber o outro, de conhecer seu 

universo e, mais do que saber quais palavras dizer, saber quais ele conseguirá compreender. 

No caso das mídias sociais, em que o outro pode ser uma incógnita, saber proferir um discurso 

“geral” é condição básica. 

Compreensão gera engajamento 

 
A resistência ainda é grande, principalmente nas áreas mais técnicas, em que ao simplificar o 

discurso surge uma certa inquietação, como se o trabalho técnico valesse menos. Bobagem. 

Quando a mensagem é compreendida, ela se torna mais relevante para todos os envolvidos. 

Porque compreensão, além de minimizar dúvidas, gera engajamento. 

Funcionários que compreendem os processos e os propósitos da empresa se tornam 

embaixadores da marca. Comunidade que compreende claramente o papel e as atividades 

da empresa ali inserida a vê como uma parceira do desenvolvimento local, e não como uma 

invasora ou exploradora. E assim por diante. A dica vale também em casa, na família e com os 

amigos. Experimente. No começo dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. 
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Mudar de emprego sem repensar 

hábitos e comportamentos pode 

ser perda de tempo 

 
 os meus tempos da faculdade de Geografia, o termo “fuga geográfica” parecia 

redundante. Afinal, quando “fugimos”, saímos de algum lugar que nos aprisiona em 

direção a outro – lugar – em que teremos liberdade.  Simples assim? Depende. 

Quando falamos em vida e carreira, há diversos outros elementos relevantes nessa equação.  

Que nunca se sentiu angustiado, “preso”, “massacrado” em um emprego ou relacionamento e 

viu como única solução deixar aquela situação e entrar em outra logo em seguida? 

A solução se resumiria apenas na mudança de lugar ou de pessoa. Vem emprego novo, surge 

um novo relacionamento. Ambos têm “tudo para dar certo”. Tratamos logo de dizer para a 

família e para os amigos: “agora vai!”, ou então “este é bem melhor”. 

Em pouco tempo o novo fica tão ruim quanto o antigo 
 

Passam-se algumas semanas ou até meses e o novo se torna igual ao antigo, ou até um pouco 

pior.  E pelos mesmos motivos. Esses podem ser sinais da chamada “fuga geográfica”, em que 

buscamos uma situação nova, mas mantemos os hábitos e o comportamento da situação 

antiga.  O quanto a mudança apenas de ambiente consegue nos levar de um cenário ruim a 

outro totalmente positivo? Não há dúvidas de que, em muitos casos, é necessário deixar o 

antigo para trás, seja emprego ou relacionamento. A pergunta é: até que ponto essa única 

atitude é suficiente para solucionar o problema? Se fosse, por que tantas e tantas vezes caímos 

em uma armadilha igualzinha à anterior? 

São dois pontos importantes a considerar. O primeiro deles é: o quanto a ânsia de sair de onde 

estamos deixa a nossa visão turva aos sinais de que a oferta que estamos recebendo tem 

diversos pontos negativos em comum com a nossa situação atual? Ou seja, tem tudo para 

“não dar certo”. O outro é: o quanto, além de mudar de lugar ou de relacionamento, estamos 

dispostos a rever o nosso comportamento na nova situação? Uma análise realista, sem 

desculpas. 

N 
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Os sinais estão ao redor 
 

As pessoas, os locais e as situações, tanto no campo profissional quanto no pessoal, costumam 

dar sinais do que são e do que nos aguarda. Ignoramos esses sinais naquele desejo interno 

movido pela insatisfação atual. Afinal, queremos, torcemos para que o novo dê certo, e 

deixamos esses sinais de lado ou os consideramos irrelevantes. 

Que tal começarmos focar mais na atenção do que no desejo diante da nova proposta? 

Vamos perder o medo de perguntar, ampliar a visão e notar elementos como falta de 

coerência entre palavras e atitude e respostas “escorregadias” ou desviadas para outro 

assunto. Vamos  perceber se o ambiente – mesmo físico – está de acordo com o que a 

empresa propaga de si mesma e, principalmente, ouvir o que nos é dito, e não apenas o que 

queremos que nos seja dito. Vamos tratar desse tema com mais profundidade futuramente 

Os nossos sinais também são claros 
 

A não ser que você tenha nascido no interior do Sudão em plena guerra ou em alguma 

situação semelhante, tendo a não acreditar em vítimas completas. Principalmente quando 

estamos falando da classe média de uma grande cidade. Se aquele emprego ou 

relacionamento é tão ruim, qual o seu percentual de responsabilidade? 

Se você respondeu nenhuma, sugiro repensar. Quando estamos prestes a entrar em um novo 

emprego ou situação, além de “renovar as energias e a esperança”, que tal também rever 

comportamentos? Refletir sobre a situação anterior de maneira racional, com o intuito de 

analisar o que houve, e não de arrumar justificativas. 

Recordar as situações ruins vividas e perguntar a si mesmo: por que eu agi daquela maneira? 

Como eu poderia ter feito de forma diferente naquela hora? Quantas vezes eu agi daquela 

maneira, tentando ter um resultado diferente, e não consegui? Mais do que encontrar motivos 

para esta ou aquela atitude, é importante, ao rever a situação, perceber como o outro reagiu 

a você. Foi a única vez em que houve reação semelhante na minha vida? Se eu fizer diferente, 

será que terei outro resultado? 

Já que é hora de mudança externa, que tal incluir nessa nova fase algumas mudanças internas, 

para reduzir o risco de, daqui a algum tempo, a insatisfação voltar pelos mesmos motivos? 

Mudar é importante, mas antes de simplesmente esquecer é preciso refletir sobre o passado, 

para que ele não volte no futuro. 
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Sua empresa tem um 

ambiente emocional 

favorável? Favorável a 

quem? 

 

Inovação não é apenas 

criatividade: é a capacidade 

de realização com sucesso 

da nova ideia 

 

Não é porque você não teve 

dinheiro no passado que 

você não pode ter dinheiro 

no futuro. Depende do 

quanto você está disposto a 

se transformar internamente 
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  A vida não é uma sucessão de 

coincidências, mas uma fila 

de consequências de como 

agimos e pensamos 

 

Nosso concorrente hoje está 

em qualquer lugar do mundo, 

não mais apenas na 

vizinhança 

 

Estima-se que 87% das 

pessoas são demitidas por 

comportamento e apenas 

13% por falhas técnicas. 

Quando você vai mudar o 

seu?  
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