Elóy Simões
Li duas vezes este RECORTES CORPORATIVOS: Reflexões sobre Cultura,
Sociedade e Gestão. A primeira aconteceu porque o Geraldo me pediu.
“Dá uma olhada, veja se vale um livro”, disse, ao me integrar os originais.
Saco, pensei, mais um. O pior será, caso não goste, dizer pra ele que aquilo é
muito ruim, que não passa de um amontoado de textos. Vou ganhar mais um inimigo,
mas se for necessário, direi.
Com esse estado de espírito, fui à luta. Que se tornou cada vez mais prazerosa,
à medida que minha leitura avançava. Impressionante como o Geraldo consegue se
superar à medida que avança em seus artigos, Quando terminei, passei para o Geraldo
mensagem, dizendo:
“Vai em frente. É muito bom.”
A resposta foi uma ordem:
“Então, escreva a apresentação dele.”
Mudou tudo. A partir daquele momento eu não era mais um leitor
descompromissado, amigo do autor. Eu teria de ir mais fundo na obra. Eu teria de ser
frio, profissional. Por isso, li o livro outra vez.
E gostei mais ainda.
RECORTES CORPORATIVOS: Reflexões sobre cultura, sociedade e gestão não é
apenas um livro sobre gestão. Nele, Geraldo deixa de lado a linguagem acadêmica e
desce até nós, pobre humanos que muitas vezes não conseguimos entender aquela

linguagem só acessível aos iluminados. Trata-se e um livro escrito para nós, simples e
ignorantes humanos.
Nele, Geraldo lembra, como escreveu Ludwig Wittgenstein, que “os limites da
minha linguagem significam os limites do mundo.”
Geraldo começa abordando casos vividos ou contados pra ele, e às vezes sério,
outras com graça, vai deslizando, ora para a cultura, em outros artigos para a vivência
em sociedade, ora analisando a vida corporativa, em muitos momentos misturando
tudo. E quando chega onde quer, já estamos presos na teia de raciocínio em que ele
nos amarrou. Não dá pra sair. Temos, então, de consumir as doses de sabedoria que
ele, com inteligência nos ministrou.
Leia o livro. Vale a pena. Você não vai conseguir se livrar das teias traçadas pelo
Geraldo. E mesmo que acredite poder se livrar, não vai querer, porque, como afirmou
Sidarta Gautama, “feliz daquele que superou seu ego.”

Desde 2006 escrevo para meu blog tentando registrar acontecimentos,
conteúdos e descobertas empíricas sobre gestão, cultura e sociedade, na busca de
refletir sobre o mundo que estamos vivendo e ao mesmo tempo construindo.
Muitas foram as minhas inspirações durante este tempo até o dia em que
decidi recortar do blog os textos e trazê-los para este livro. A seleção dos conteúdos foi
definida pelas reflexões temáticas propostas, na qual não são divididas no livro, já que
em grande parte dos textos o conteúdo possui variáveis de cultura, gestão e
sociedade.
Ao mesmo tempo em que o recorte foi desenvolvido no contexto do blog, os
conteúdos também são fragmentos das realidades que vivenciamos todos os dias em
nossas empresas, organizações sociais, famílias, amigos e na sociedade em geral, já
que vivemos em um mundo líquido, na qual aquilo que hoje é uma grande certeza
pode ser que amanhã não venha a se sustentar, como diria Zygmund Bauman.
Alguns classificam o espaço de tempo que vivemos atualmente como modernos
ou pós-modernos, dependendo de sua realidade local e seu desenvolvimento, alguns
ainda, poderiam estar em estágios rurais ou até mesmo pré-rurais, já que cada
situação se torna singular e as diferenças apenas parecem ser semelhantes, mas na
realidade são distintas por suas relações com o tempo, espaço, recursos, prazer ou
desprazer.
Então, frente a todas as nuances Recortes Corporativos: reflexões sobre
cultura, sociedade e gestão traz um olhar direcionado a uma realidade específica, com
uma visão aberta para o mundo das possibilidades e dos contrastes em que vivemos
ao mesmo tempo em que traça um quadro-a-quadro da realidade, utilizando-se de
metáforas e de histórias reais que possibilitam a composição dos textos.
Tentar olhar a floresta ao invés de olhar apenas uma árvore, mas também
pensar que toda a floresta é composta por árvores faz com a análise seja calibrada

para nem ir tanto além e nem ficar aquém. Se quiséssemos utilizar a filosofia oriental,
a tentativa seria uma busca pelo caminho do meio.

Você já tentou ficar um dia sem celular? Não usar o relógio? Não ligar o
computador ou usar a internet? Já percebeu que quando o pessoal responsável pela
área de tecnologia da sua empresa diz que o sistema caiu você fica sem chão?
Estas e muitas outras situações que convivemos durante o nosso cotidiano
mostra a nossa grande dependência de mecanismos vinculados a tecnologia da
informação, que nos é necessária e facilita nossas vidas, mas por vezes nos geram
desgastes e nos acelera. Não sou contra este movimento, cabe deixar bem claro, visto
que, também, utilizo destes instrumentos em minha vida. O que quero trazer a você é
que precisamos refletir sobre o uso.
Certo dia em minhas atividades habituais de trabalho no escritório recebi um
chamado no MSN de um dos estagiários, me perguntando sobre uma ação específica,
lhe respondi de forma muito clara que só responderia sua pergunta se a fizesse
presencialmente.
Tais me achando antiquado? Meu Deus, que grosso, os mais sensíveis diriam:
Tá louco? Trabalhar com um cara assim, diriam aqueles voltados a humanização. O
detalhe maior desta situação é que quem me chamou no MSN estava sentado ao meu
lado, não tinha dois metros de distância um do outro. E agora? Que adjetivo eu
receberei?
Como sou adepto do olho no olho, do sorriso, do abraço e da alegria, venho
constantemente comentando em minhas aulas e palestras sobre o distanciamento das
pessoas proporcionado pelas ferramentas on-line, que nos tornam de certa forma
escravos.
Ligaste o computador, se não entrares no MSN, tem uma crise, que pode ser de
pânico, depressão, choro ou até existencial. Se alguém não te chamar em no máximo
15 segundos, o pensamento é: Ninguém gosta de mim, ninguém me chama pra
teclar... Tenho que chamar alguém. O mesmo acontece com nas redes sociais, se não
tiveres mensagens dos teus amigos, corres para escrever a eles, só para que eles
escrevam pra ti.

Outra escravidão alienante é o que chamo de Síndrome do Enviar e Receber
dos programas de e-mails. A criatura ajusta o programa para enviar e receber de cinco
em cinco minutos, mas a cada dois minutos clica no ícone do enviar a receber. A
urgência urgentíssima de dar respostas. Agora mesmo, estou escrevendo e brilha de
forma a me deixar cego os amigos no MSN. Estou respondendo, mas devagar.
Muito dos meus amigos acelerados como eu os conceituo fazem disputas de
quantos e-mails recebem por dia. Virou sinônimo de status social. Recebo 120 e-mails
por dia, outro diz mais acanhado, só 85. Parece um leilão. Estes mesmos amigos, já
estão comprando os seus smartphones - eu também tenho um, mas depois digo por
que comprei – aparelhos que vivem conectados em casa, no trabalho e até dormindo.
Abro um parêntese aqui para contar um caso que aconteceu comigo. Rapidinho.
Comprei o meu aparelhinho que faz tudo, até telefona e programei para receber os emails a cada duas horas. Coloquei como toque do e-mail aquele: fiu-fiu. Olha a
mensagem. Eram 3 horas da manhã quando toca o maldito. Estávamos dormindo eu e
minha mulher, quando ouvimos aquilo que parecia uma voz do outro mundo. Olho pra
Fernanda e ela olha pra mim e me diz: Tais falando dormindo? Tem alguém aqui
dentro? Vai olhar. Acho que ela não se tocou que era o celular na estante próxima da
cama. Disse a ela: Fica tranquila, vai dormir.
Realmente tinha alguém dentro de casa, mas eram virtuais, as mensagens
chegando, sem trégua. Hoje desligo antes de dormir, já bastam os sonhos que por
vezes são vinculados ao trabalho. Comprei o aparelhinho para facilitar a minha vida,
hoje ele é o meu regulador. Tudo que as pessoas me pedem ou que querem fazer
junto comigo, puxo o telefone do bolso e digo sem exaltar. Espera um pouquinho,
preciso ver se tenho agenda. Que loucura.
Não pensem que sou contra as tecnologias, volto a reforçar. Uso e acho que são
muito necessárias. Mas uso com moderação, como aquelas propagandas de bebidas.
Tomei o hábito de desligar tudo no final de semana. Sem internet, sem telefone, sem
trabalho pra casa. Full time família, cachorro e lazer. Até porque com estas pessoas e
estas ações também estou trabalhando. Quando passeio com a Zuca (minha
cachorrinha linguiça) estou relaxando e pensando nos projetos e eventos que tenho
para as próximas semanas ou nos cenários que criaremos para os eventos. Quando

brinco com o meus filhos, me divirto e aprendo sobre as necessidades infantis e
brincadeiras novas que posso utilizar nas minhas aulas de Recreação e Lazer no Curso
de Turismo e Educação Física e quando estou com a excelentíssima, ai é foco no
namoro, já basta que fico mais tempo com o povo que trabalho do que com ela. Mas
conversamos sobre gestão, visto que ela é empresaria. Não tem como fugir.
Depois de tudo isto ainda tem tempo para escrever, conversar pela internet
com meus amigos do México, Portugal e Itália. Nisto o MSN é ninja, como eu digo.
Muita informação ao mesmo tempo, Desestruturação do espaço e do tempo. 2 horas
na frente do computador parecem 5 minutos. Passam voando, a gente nem percebe.
Este é o mundo dos mentes-de-obras meus queridos. Ou nos adaptamos ou nos
adaptamos.
Vai lá então. Pensa que não vai doer. Desliga o telefone na hora do almoço. Não
trabalha no final de semana. Tenta por 1 hora não usar o MSN. Vai. Faz uma tentativa.

Creio que umas das maiores dificuldades que as pessoas estão enfrentando
atualmente em nosso cotidiano é a capacidade de relaxar. Tantas são as preocupações
existentes com a violência, criminalidade, falta de dinheiro, epidemias, desemprego,
filhos, pais, problemas nos negócios, relacionamentos e outros fatores que por vezes
nos tiram o sono.
As preocupações acarretam uma série de efeitos em nosso organismo e em
nosso cotidiano, visto que ao mesmo tempo em que somos uma unidade, vivemos em
comunidade, na qual o nosso mal estar acaba por vezes tendo reflexos em quem esta
ao nosso redor.
Independente das patologias, físicas ou psicológicas, que deixo para os
especialistas no assunto, muitos são as manifestações de ocorrências e pessoas que
sofrem de preocupação, e de seus reflexos, como: depressão, distúrbios de ansiedade,
hipertensão arterial, síndrome do pânico e mais algumas destas doenças da
contemporaneidade, que não grande das vezes se resumem de forma muito simplista,
ao não “conseguir dar conta” das obrigações cotidianas.
Depois de um estágio com o criador do Ócio Criativo, o professor Domenico De
Masi, compreendi que independentemente da situação devemos ter frieza suficiente
para tentar compreender nossos problemas, refletindo a causa e o efeito, nas
dificuldades

e

nas

possibilidades;
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nas

possibilidades.

Muitos quando estão com um problema que geram preocupações, ficam remoendo
sobre o problema e por vezes causam outros problemas e aumentam suas
preocupações. O título é inspirado em algumas das minhas práticas nestes últimos
anos.
Quando estou muito preocupado com as coisas cotidianas, busco tentar
relaxar. Na verdade vou fazer aquilo que gosto, lazer. Quando tive uma das minhas
maiores preocupações profissionais, convidei esposa e filhos para jantar em nosso
restaurante preferido. No cardápio comida italiana e conversa sobre coisas de casa e
família. Nada de papo sobre o problema.

Estratégias que fazem com que a cabeça esfrie, tenha um pouco mais de tempo
para pensar e não ser tomado pelo calor do momento, que muitas vezes nos faz dizer
ou fazer coisas que depois possamos entender que não foram adequadas.
Como uma das propriedades do lazer esta no desenvolvimento da criatividade,
da espontaneidade e do relaxamento, isto possibilita uma melhor análise do problema
e principalmente dos cenários que possam ser traçados para solucionarmos nossas
preocupações.
Preocupações sempre vão existir, pois as nossas necessidades a cada dia são
alteradas e como dizem os sociólogos: o atendimento de uma necessidade gera uma
nova necessidade. Cabe então, pensarmos na maneira de lidarmos com elas. Isto não
quer dizer que não devemos nos preocupar, mas devemos sim não criar “monstros
imaginários” ou anteciparmos problemas que por vezes podem acontecer, mas que na
grande maioria das vezes não acontece.
Uma questão de atitude e de exercício, pois se desvincular das preocupações e
principalmente não levá-las para si e para os outros é algo que requer tempo.

Na sacada de nosso apartamento colocamos todas as manhãs comida para os
passarinhos. De tempos em tempos podemos avistá-los e todos os dias acordamos
com os seus cantos próximo de nossas janelas. Na retomada das nossas atividades
laborais depois de um gostoso período de férias, além de termos que retornar ao
trabalho, alterando o ritmo; e, acelerando-o, temos um componente que aumenta
sensivelmente: o barulho.
Quanto tempo você fica sem ouvir nenhum tipo de ruído? O toque do seu
telefone te incomoda? Se ficar fazendo perguntas sobre os ruídos e barulho teria uma
infinidade de coisas que você me diria que lhe deixa muito irritado.
Pois é. O silêncio a cada dia vem se tornando um artigo de luxo e pessoas estão
pagando muito caro para tê-lo. Pagando pelo silêncio? Isto mesmo. Quando desejo
não ouvir ninguém coloco os meus fones ultramodernos que custam o dobro dos
normais para ouvir apenas a música. Quando queremos relaxar, geralmente nos
isolamos em locais voltados a natureza. Aqui cabe uma historinha: "no meu grupo de
mestrado resolvemos fazer um rafting. Então, procuramos uma empresa que nos
proporcionou a experiência. Depois de quase duas horas de remadas rio abaixo e rio
acima, os braços tremiam desgastados por tanto esforço. Um dos componentes do
barco contemplou a paisagem que era belíssima e disse: que higiene mental”.
Estava querendo dizer que a tal higiene mental era um momento diferente, em
um lugar diferente, uma situação nova e um grupo de pessoas diferentes daquele que
ele estava acostumado. Mas principalmente a higiene se relacionava aos sons que
ouvíamos. O canto dos pássaros, o barulho da água e das nossas próprias mentes. Tem
um autor que não me recordo o nome que diz o seguinte: “prefiro o dialogo comigo
mesmo, ao monologo com minha mulher”. Mesmo que seja um pouco machista e
antissocial, por vezes necessitamos fazer uma conversa com nós mesmos.
O silêncio tem esta propriedade. A propriedade do dialogo interno, da reflexão,
da contemplação e da possibilidade de desenvolvimento individual. Digo isto porque
imerso a uma quantidade de barulho fica difícil à concentração e o desenvolvimento
da criatividade, acarretando em uma diminuição na produtividade.

Tempos atrás contei a quantidade de telefones que tocavam no local onde
trabalho, visto que trabalhamos em ilhas. Aproximadamente 11 telefones tocavam ao
mesmo tempo. Pessoas passando, gente falando e pouco silêncio. Acostumei até por
um tempo a ler com o radio ligado, pois tanto era o barulho que não conseguia ficar
sem.
Que luxo nossos avós tinham quando podiam apenas ouvir os pássaros sem as
buzinas dos carros. Que bom era ouvir o mar sem o funk do vizinho de guarda-sol.
Mas, o mais maravilhoso ainda era conversar no botequim da esquina e não ouvir a
nuvem de som da praça de alimentação do shopping.
Por favor, fale baixo. Se o silêncio é um luxo, precisaremos daqui a alguns dias
juntar dinheiro para comprá-lo. Então, economize.

Pink Dink Doo é um desenho infantil criado por Jim Jinkins, na qual uma menina
de 7 anos juntamente com seu irmão Tyler e o Sr. Porquinho da Índia, seu animalzinho
de estimação podem ensinar muitas coisas para pais, professores e gestores.
Quando Pink tem um problema ela reúne seu irmão e o Sr. Porquinho da Índia, os leva
para dentro de uma caixa de papelão e começa a contar as histórias rabiscando o
cenário em uma das paredes da caixa.
Surgindo um problema Pink tem um lema: "Se tenho um problema e não sei o
que fazer: eu penso, penso, penso até eu resolver". O mais intrigante e espetacular é
que quando começa a falar a célebre frase sua cabeça começa a crescer, crescer e
crescer, fazendo com que ela flutue e veja o problema de fora dele. Sua avó em um
dos primeiros episódios foi quem ensinou a fazer isto. Olhar os problemas de fora
para que se possa vê-los de forma diferente e ao mesmo tempo possa pensar sobre
eles, que é fundamental.
Produzi no mês de março um evento na qual um dos palestrantes, o Prof.
Newton da Costa, um dos maiores cientistas do Brasil, declarava a importância da
educação e da família na criação dos valores e dos comportamentos de seus filhos, na
qual estes são levados para o resto da vida. Domenico De Masi, quando de minha
atuação em seu escritório, de tanto em tanto falava da importância da criação dos
filhos. Volta e meia dizia: "a culpa não é sua e sim dos seus genitores".
Pink, Prof. Netow da Costa e De Masi fazem referência à importância da
educação na família e na escola, principalmente neste mundo que necessitamos a cada
dia recuperar valores e virtudes. Coisas que estamos esquecendo e que precisam ser
lembradas por alguém.
Muitas vezes relegamos isto aos professores, pois se entende que a escola ou a
universidade são os locais onde deve ser ensinado tudo aquilo que é necessário.

Enganam-se. A escola esta para ensinar as competências técnicas, comportamentais,
humanísticas e outros aspectos que os pedagogos a cada dia nos apresentam, porém
cabe as famílias, que a cada dia estão menos unidas o dever de ensinar conceitos e
valores éticos, morais, cívicos, e principalmente o sentido das coisas e da vida.
Esta falta de valores, sentidos e atitudes são transportados ao longo do tempo
para o mercado de trabalho, para a sociedade e nas inter-relações pessoais. Como
mudar esta história?
Quem sabe nossos gestores, professores e pais necessitam olhar o desenho da
Pink, já que teremos muitos problemas para encontrar pessoas de que necessitamos e
principalmente para entenderem as nossas necessidades profissionais.
No rodapé da assinatura de meu e-mail, depois dos lembretes de
sustentabilidade ambiental, carrego uma frase de De Masi, que diz: "Um líder de um
grupo criativo deve obter resultados quase milagrosos. Antes de tudo, deve criar um
grupo, com a sorte de encontrar e com a capacidade de atrair pessoas certas e
complementares"
Que os Deuses nos ajudem e que estas pessoas estejam perto de nós.

Convidado a participar de um Fórum Internacional de Esportes para ministrar
uma palestra sobre Sociedade e Lazer no Mundo Real e Virtual, durante alguns dias
tentei academicamente pensar no que falaria. Depois de um passeio com a família e
com as crianças tive alguns insights. Então, relatei apenas as experiências que tive com
sobrinhas e filhos.
Com sou um pai e um tio que possui um filho de 4 anos, uma sobrinha de 8 e
outra de 2 anos de idade, comecei mostrando uma foto de uma antiga maquina de
escrever da Olivetti e perguntei se todos na sala sabiam que equipamento era aquele.
Para meu espanto os mais de 150 que estavam ali conheciam uma maquina de
escrever. Porém, minha sobrinha de 8 anos em umas das nossas passeadas ao Brique
da
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É o computador do passado, minha flor. A teclas que são em escadinhas eram o
teclado do computador. A pessoa batia os dedos e uma varinha de metal com as letras
marcava o papel com tinta.
Ela pergunta com uma inventividade de quem vive neste mundo pós-industrial
e que nasceu com o computador. Mas Tio! Onde que as pessoas colocavam o pen
drive?
Lembro-me que meu pai tinha uma Olivetti laranja com uma capa azul e uma
faixa preta no centro, era linda e hoje com certeza faria parte da minha prateleira de
artes.
Continuei a palestra mostrando as descobertas da moça de 8 anos. Mostrei
duas latas unidas por um barbante, o que eu conhecia na minha época como telefone
sem fio. Em mais uma das suas perguntas fantásticas, depois de brincar e descobrir
junto com o meu filho de 4 anos e e a pequena de 2, pergunta: Tio? Não tem tela pra
tocar com o dedo.

Essa moça não é fácil. Cada pergunta, nossa senhora, onde vão parar estas
crianças? Eu digo, não vão parar, simplesmente acompanham a evolução tecnológica e
do mundo, algo que por vezes ficamos com medo.
Outra lâmina do Power Point trazia um desejo do meu filho João Vitor. Uma
bicicleta do Hot Weels, só porque a bicicleta quando acelera o punho (como uma moto
de verdade) ela faz o som de um motor.
Quantas e quantas vezes coloquei um pedaço de tampa de margarina presa
com um prendedor de roupa de madeira estrategicamente posicionado para que a
tampa batesse no raio e com o movimento da roda fizesse o barulho de um motor de
moto. Como era prazeroso ouvir aquele barulho. Cansava as pernas, mas era gostoso.
Nos tempos de quando eu era criança cada um tinha a sua bicicleta. Cuidava
como se fosse uma joia. Lavávamos todos os finais de semana e arranhões não eram
permitidos. Hoje as bicicletas são coletivas e de tanto em tanto estão sendo alugadas
por pequenas moedas. Você tira do terminal, sai andando e quando chegar perto do
seu destino devolve no terminal para outro utilizar. Ou aquelas dobráveis que
colocamos no porta-malas do carro para usarmos quando necessitamos ir aonde o
carro não vai. Confesso que quando andei pela primeira vez em uma destas me senti
aqueles macaquinhos de circo e suas micro bicicletas.
Continuei a palestra dizendo coisas que todo mundo não acredita, ou se não
acreditam não aceitam, ou pior negam, sabendo que existe. Falei do meu Nintendo
WII, que troquei por uma viagem. Isto mesmo. Ao invés de viajar, compramos um
vídeo game ultramoderno para a época.
A sobrinha pequenina da família, uma loirinha inteligente já sabe jogar com os
controles sem fios. Cada vez que ligamos o aparelho ela diz:
Tio Gelaldo, coloca o jogo do Macaco. O jogo do macaco é simples, mas
complexo ao mesmo tempo. Para o macaco participar da corrida e acelerar a nave é
preciso sacudir os braços de baixo para cima. Então, a pequena sai balançando os
braços rapidamente para ver o macaco sair voando no meio de obstáculos e bananas
energéticas.
Quando alguém fala da inteligência destes pequenos lembro-me da minha
professora em minha época de graduação. Dizia ela citando Platão, que as criaturas

quando morrem entram em um rio, chamado Rio do Esquecimento, na qual para voltar
a uma nova vida estes precisam atravessar o rio. As recordações e os conhecimentos
da vida anterior são trazidos de acordo com a quantidade de água que a criatura toma
ao fazer a travessia. Quanto mais água tomar, menos lembrará. Digo que estas
crianças que estamos presenciando aprenderam a mergulhar.
Termino então dizendo aos mais de 150 professores de Educação Física e
Esportes que ali estavam. Não se assuntem vocês não perderão seus empregos, vocês
não se transformarão em robôs, vocês podem equilibrar o virtual dos vídeos games
com o brincar na rua, vocês podem não aceitar, mas com certeza o mundo virtual e as
tecnologias estão transformando as suas vidas.

Depois de um dia cansativo de trabalho saí da universidade e convidei Fernanda
e João Vitor (esposa e filho) para um passeio no Shopping. Primeira parada: livraria,
quer dizer Mega Store.
Na porta de entrada larguei a mão do galego de 4 anos e disse: daqui para
dentro faz o que tu quiseres. O galego saiu correndo pelo meio das prateleiras e foi
direto as telas brilhantes dos note books que piscavam as suas publicidades e depois
foi para os DVDs.
Ao encontrar seu filme preferido resolveu fazer o test drive das texturas. Nas
gôndolas redondas e naquelas que os livros estavam no alcance das mãos ele corria
com o braço esticado e passando uma das mãos nas capas. Cada capa diferente ele
queria passa a mão e cheirar o livro.
Ao descobrir o espaço kids ai mesmo que a festa ficou completa. Pegou um
livro que tinha uma tumba faraônica na capa e apertava, dizendo: pai lê pra mim.
Durante alguns minutos de leitura o cara volta a correr dentro da loja e a procurar
novos atrativos naquela imensidão de cores, tamanhos e formas.
Ao passar por uma mãe e dois pequenos assim como o meu a ouvi dizer em
tom ríspido: braços para trás. Braços para trás. Logo pensei que; ou deveria estar
assustada com as peripécias de João Vitor, ou tinha medo de que os filhos fossem
pegar algum vírus ou bactéria dos livros novos.
Agora cabe a minha reflexão. Prefiro que o João Vitor pegue um vírus da cultura
e conhecimento do que pegue uma bactéria da indiferença. Cultura e informações que
depois se transformam em conhecimento se transmitem por osmose, contato,
química.

Lembro-me de uma passagem da minha esta na Itália, quando comprei um livro
infantil da História de Ulisses para o João Vitor. Estávamos no Jardim do Museu de
Paestum, vendo o por do sol por trás do Templo de Atenas e um dos amigos de viagem
perguntou-me: Gerardo, por que levar um livro em italiano se teu filho não sabe nem
ler ainda em português? Na época João Vitor tinha 1 ano e meio. Disse ao amigo
Fillippo Peti, um arqueólogo medieval brilhante: Amico. A vida é feita de contato, de
estímulo. Se não levo nada, ele não vai saber que existem outras coisas além daquilo
que conhece. Quando eu chegar no Brasil vou ler em italiano o livro de Ulisses. Assim
teremos um começo de uma nova cultura na família.
O sol se foi e fiquei ali pensando que aquilo que eu acabara de falar tinha um
significado muito maior do que eu imaginava. É isto mesmo, contato, sentidos e
percepções; sejam elas sensoriais ou não. Deixem os carinhas cheirarem, tocarem,
ouvirem, pois se amarramos as mãos para trás estaremos amarrando a possibilidade
de conhecerem o mundo.
Limites e orientação não fazem mal nenhum, inclusive ajudam a criar os
discernimentos necessários para uma vida adulta feliz. Deixe seu filho voar!

“Quando nada acontece, há um milagre
que não estamos vendo” (Guimarães Rosa)

A busca pela excelência utiliza dos recursos e competências instaladas dentro
das paredes da empresa como intuito de competir no mercado. O mais com menos
pode ter tido uma maior ênfase após as reengenharias que na década de 1990
passaram por organizações brasileiras.
A busca pela eficiência, eficácia e efetividade também tem um grande papel
quando se faz mais com menos, ou seja, quanto menos se gasta e mais se produz
melhor será. Esta máxima vem fazendo parte das minhas atuações nestes últimos 5
anos, visto que a área de eventos de maneira geral, todos desejam glamour, luzes e
adereços de luxo, mas nem sempre estão dispostos a investirem.
Acrescento ainda algo que venho discutindo sobre as competências internas
das empresas e que muitas vezes são desconsideradas na hora das tomadas de
decisões,

processos

de

inovações

ou

mesmo

de

mudanças.

Acredito firmemente que os santos de casa fazem milagres todos os dias, mas são
milagres invisíveis, pois já estamos acostumados ou não são o santo da vez.
Além dos milagres de cada dia, nas organizações temos uma enxurrada de
santos que não valeria apena nem ter altar; pois seus poderes já se esgotaram ou
estão enferrujados.
Falando em santinhos lembro-me de minha avó que tinha em casa no cantinho
da sala seu santinho. Tava sempre sem vela e mal olhava pra ele, então, quando surgia
um problema, corria rapidamente para o coitado. E, lá o coitado ia fazer mais com
menos.
Entender que o processo de mais eficiência com menos recurso se faz
fundamentalmente quando os santos estão na ativa é entender também o quanto o
Santo Gestor, ou seja, aquele que conduz os santinhos deve fazer com que todos os

dias os poderes possam ser ativados. O Santo Gestor deve dar atenção aos santinhos e
desafiá-los a pensarem em novas possibilidades de milagres mesmo antes das
necessidades.
Estas ações criam uma santa agitação, mexendo no ânimo do pessoal. E se
lembrarmos de que a palavra ânimo vem de alma, ai mesmo que a coisa esquenta.
Então, para fazer mais com menos, precisamos agitar o santo e para isto necessitamos
olhar o santo, dar atenção, zelar por ele, conversar e ouvir o santo, valorizar – o meu é
melhor que o do vizinho, acreditar no santo e esperar um milagre, por que milagres
acontecem, além de outras situações importantes para que os santos possam olhar
por nós.
Não preciso lhe dizer que o santo na qual me refiro são os colaboradores da
empresa e que o Santo Gestor é o chefe. Quando falo sobre isto me lembro de uma
frase de meu pai, que fala: “Não procure fora aquilo que você tem em casa”.
Quantos santinhos estão jogados no cantinho da gaveta. Cabe somente uma mudança
por recombinantes, que nada mais é do que fazer mais não com menos, mas com
aqueles que sempre estiveram juntos.

Primeiramente quero para aqueles que não conhecem a cultura dos
Manezinhos de Florianópolis, explicar o dito popular que é título desta postagem. "Se a
farinha é pouca, meu pirão primeiro" se refere aquele ou aquela individualista que não
importa o que aconteça não reparte ou compartilha nada com ninguém. Ou seja,
independente da quantidade de farinha eu quero o meu pirão.
Estamos vivendo uma carência de bons profissionais em nosso mercado.
Empresas procuram desesperadamente profissionais especializados para atenderem as
suas necessidades internas e principalmente as necessidades dos seus clientes.
Em uma das minhas aulas com Domenico De Masi, de tanto em tanto dizia dos
cretinos especializados. Estas são criaturas que vagam pelo mercado de trabalho e
pelas empresas. Fingem ser algo que não são e suas entrevistas de emprego
geralmente são recheadas de experiências e competências, que na grande maioria das
vezes não condizem com as suas ações práticas. Ou mesmo aqueles que estudam,
estudam e estudam, mas não conseguem ter a sabedoria necessária para aplicar seus
conhecimentos as situações e necessidades do dia-a-dia.
Então, resolvi mesclar a sabedoria do manezinho à fala de um dos maiores
sociólogos da atualidade. Muitas são as situações de colaboradores que não sabem
trabalhar em equipe e quando se apropriam de qualquer projeto que necessitam
realizar o fazem de forma individual, e por vezes usam de ideias que não são de sua
autoria. Ou seja, querem ser o primeiro pirão da mesa, independente da quantidade
de farinha.
Tenho visto ultimamente uma excessiva competição quando é colocado na
mesa de reuniões projetos, ações, viagens e qualquer coisa que os cretinos
especializados possam se mostrar e se escalar para o desenvolvimento do trabalho.
Geralmente aquele que é competente não se coloca na situação do leilão ou do bingo
dos projetos ou tarefas. Fica no seu canto e espera ser chamado. E sempre é chamado.

O interessante do processo de especialização é que quanto mais se especializa,
mas bitolado fica, pois deixa de visualizar as possibilidades que vão além da sua
especialidade. Olha que sou professor universitário; e, que geralmente a
especialização é muito mais valiosa do que qualquer coisa.
Hoje precisamos além das especializações que são importantes, ficarmos
atentos a tudo e a todos, pois o generalismo nos torna pessoas mais capacitadas e
competentes. Isto pode ser mais efetivo quando olhamos a globalização, na qual a
cada dia temos que estar atentos a tudo, a todos e principalmente a nossa região onde
estamos.
Os cretinos especializados têm uma máxima, que está no saber fazer de tudo.
Quando alguém me diz que sabe tudo, logo desconfio, pois não deve saber fazer é
nada. Quando a criatura diz que "meu nome é trabalho", fico pensando quanto
trabalho deve dar para os chefes e seus colegas, pois ninguém é tão capaz de fazer
tudo sozinho; e, ainda ter sucesso.
Temos ainda os vampiros de ideias, que as chupam com extrema destreza e
habilidade. Não foram poucas as minhas reuniões que alguém dava uma ideia e após
cinco minutos esta era usada na fala de outro sem ao menos dar crédito.
Alguns podem me rotular como romântico, mas creio que isto deve ser chamado de
ética. Dar crédito é algo que além de prestigiar os demais faz com que seja criado um
espírito sinérgico nas pessoas.
Entender o quanto importante cada um fazer as suas coisas, ou seja, "cada
macaco no seu galho" faz com que haja um ganho substancial no desenvolvimento da
tarefa

e

da

empresa,

possibilitando

melhores

resultados

aos

clientes.

Se pensarmos na competitividade, isto pode ser até legal, não como termo jurídico,
mas como gíria juvenil.
Como digo a minha equipe. Cada um faz o seu. Se tu quiseres fazer o do
vizinho, não vai fazer nem o teu e nem o dele. Daqui a pouco além de ficar maluco,
vais ser expelido por aqueles que estão fazendo "os seus"; e, para terminar a minha
fala, complemento: "alguém esta vendo. Sempre tem algum lúcido que enxerga. Se
ninguém estiver vendo, mostre trabalho e resultado". Nada melhor do que resultados
tangíveis para garantir o pirão. Desta forma, quando a farinha for pouca, ou muito

pouca sempre terá um pouquinho de pirão. Quem sabe pode ser você que dividirá o
pirão. Então, divida bem e com moderação.

"Devo ensinar-lhe, Tzu-lu, no que consiste o
conhecimento? Quando você sabe alguma coisa,
reconhece que sabe; e, quando você não sabe
alguma coisa, reconhece que não sabe. Isto é
conhecimento." (Confúcio, Século IV a.C)

Cada dia que passa tenho mais certeza que já vivi em outros tempos e que
muitos dos livros que venho lendo sobre filosofia e sociologia são mal entendidos por
nossos alunos e colaboradores. Digo isto por que cada situação nova ou antiga na qual
as pessoas são colocadas para a "hora da verdade", estas cada vez mais tende a se
esquivar ou se esconder.
A pergunta que frequentemente me faço e que fiz a um grupo de pósgraduandos em Gestão de Negócios foi: Qual tipo de visão um gestor necessita possuir
na condução de pessoas e de organizações? Que competências seriam necessárias?
Tentarei refletir apenas na primeira pergunta e quem sabe Confúcio pode nos
ajudar. Dentre as diversas competências necessárias para um gestor a visão estratégica
é fundamental para o desenvolvimento da sua organização, porém nem todos os
gestores possuem uma visão que possam conduzir ações para a obtenção de
resultados e muito menos podem puxar da cintura uma espada que lhe dá a visão além
do alcance, como fazia o Lion, líder dos Thundercats. Um desenho que muitos devem
lembrar.
Quando sua equipe sofria qualquer tipo de dificuldade, Lion puxava sua espada,
colocava na frente dos olhos e dizia em altos brados "espada justiceira me de a visão
além do alcance". Como um passe de mágica a espada lhe mostrava as dificuldades
que sua equipe estava passando.

Creio que não temos tal ferramenta e muitas vezes como costumo dizer, nem o
Mister M, famoso mágico da década de 1990, pode resolver a mágica, visto que a além
de fazê-la, mostrava os seus truques e equipamentos, desvendando-as.
Então, o que o gestor precisa para desvelar esta tal visão estratégica. Primeiro
creio que possuir competências comportamentais e técnicas direcionadas ao negócio e
mercado onde está inserido. Então, Confúcio pode nos ajudar muito. Se não conheço o
que faço, como posso querer fazê-lo? Se não sei, por que insistir? Porque passar o
bisturi sem antes verificar o prontuário do paciente e saber se é o pulmão esquerdo ou
o direito que precisa ser operado?
Há uma grande miopia organizacional. Muitos acham que veem, mas não
enxergam nada, outros fazem aquilo que não sabem e continuam achando que estão
indo no caminho certo. Ainda temos aqueles que falam, mas não dizem nada.
Tem mais, se você coloca alguém para resolver o problema, a primeira coisa que a
criatura faz é criar um novo problema sobre aquele que foi posto. Ou ainda pior, só
discute o problema e não busca solucioná-lo. Tenta dificultar ainda mais a resolução,
porque o normal é dizer que tudo é muito difícil. Agrega uma quantidade imensa de
juízos de valor pessoal que faz com que o problema realmente não tenha solução.Para
piorar, ainda diz ser obvio, mas roda, roda, roda e não soluciona.
Será que tem colírio para esta falta de visão? Raul Seixas já dizia que "quem
não tem colírio, uso óculos escuro", ou seja, se não consegue solucionar pingando as
gotas mágicas as cobre com uma lente escura, seja para ver menos, ou para se
esconder. Dazaranha, uma banda manezinha, complementa Rauzito, dizendo que
"quem não tem visão, bate a cara contra o muro".
Querido Lion e sua espada, como eu gostaria que você visitasse algumas
empresas. Que pena que não temos colírios organizacionais. Confúcio? Quem sabe
você não pode dar uma passadinha nos sonhos dos gestores, dizer a eles que só estar
na caixinha do organograma não resolve.
Só ficar experimentando também não dá. Que colocar as pessoas erradas nos lugares
certos pode dar certo, mas tem 99% de dar errado, ou de levar mais tempo.
É, "Se Aristóteles dirigisse a General Motors", livro de Tom Morris caberia muito bem
na cabeceira de cama de alguns líderes, gestores e colaboradores.

Meras filosofias, que poderiam ser de botequim, mas na verdade são de caras
que criaram aquilo que vivemos. Quem sabe no botequim, que não existe mais, as
coisas não eram mais fáceis de serem resolvidas? O problema é que no botequim as
pessoas se reuniam, se encontravam, trocavam olhares, ideias. Hoje os guetos
organizacionais não proporcionam estes contatos.
Bom seria se tivéssemos do lado das impressoras compartilhadas umas
banquetas, petiscos e coisas atrativas. Assim poderíamos reunir pessoas, pensar
coletivamente e ter visões que além de serem compartilhadas, podem ser além do
alcance.

Em época de Semana Santa e Páscoa cabe bem a reflexão de alguns valores.
Sentados, eu e Fernanda (minha esposa) assistindo a Disconvery Channel em um
determinado momento mostra um especial da Semana Santa na qual uma das
chamadas principais é sobre a traição de Judas.
O questionamento apresentado era se tinha ou não traído Jesus por dinheiro.
Então, no mesmo momento Fernanda me fala o título deste pequeno texto, dizendo
de forma muito simples e sábia. Amor, "Judas já era um cara industrial".
Complementando-a, inclui a palavra capitalista, visto que muitos industriais só pensam
na acumulação de bens e capital. Como tenho me debruçado ultimamente nos textos
sobre gestão imediatamente relacionei a nossa realidade empresarial, na qual mais
vale alguns trocados do que algumas boas histórias passadas dentro das organizações.
É muito comum lermos em revistas voltadas a administração, principalmente na área
de Recursos Humanos, sobre o troca-troca de gestores, o sobe e desce nos cargos
organizacionais e etc.
Tenho ouvido muito de meus alunos que é necessário ficar no máximo 2 anos
em cada empresa e que é muito importante ter no currículo vários lugares onde você
já tenha trabalhado.
Será mesmo? Quando faço este questionamento às criaturas ficam mudas, com
uma expressão assustados, por vezes pálidos. O que realmente importa? Será que é
pingar de galho em galho ou ficar na organização e tentar subir os escalões?
Nestes casos temos duas situações que se relacionam a satisfação do
colaborador. Primeira: se está satisfeito e se os valores da empresa condizem com os
valores individuais, para que mudar de organização? Segundo: se não está satisfeito ou
se os valores não coincidem, ai realmente é hora de procurar um novo local de
trabalho.
Comento também, que temos os colaboradores alpinistas ou conquistadores,
que trabalham duro para conquistar seu lugar ao sol e quando conquistam largam sem

mesmo aproveitarem os bônus que o sacrifício lhe proporcionou. Criaturas que não
conseguem viver em tranquilidade. Sempre necessitam conquistar novos cargos e
lugares. Isto pode ser excelente para o alcance de metas organizacionais, mas é
extremamente ruim para quem ascende; e, além disto, para o RH e o grupo de
colaboradores que fazem parte da empresa e estão ao lado dos alpinistas.
Trocar uma empresa por um pequeno aumento de salário e deixar para trás
uma história pode ser frustrante para quem sai, porque o valor monetário é
momentâneo, ao mesmo tempo em que aqueles que ficam possuem uma sensação de
abandono, traição e descaso.
Poucos são aqueles que pensam que cada um deve seguir o seu destino e suas
aspirações, visto que este pensamento ainda é muito jovem. Temos criaturas
trabalhadoras de grandes empresas pós-industriais dizendo querer ficar o resto da sua
vida na mesma empresa.
O quê vale mais? Dinheiro ou felicidade? Felicidade com dinheiro é claro, mas
uma boa história nas organizações tem muito mais valor quando dormimos ou quando
somos chamados pelo pessoal do jornalzinho interno para contar a nossa história e
servimos de exemplo para outros.
Dinheiro? Se gasta e se junta novamente, seja na empresa que se está ou na
futura. Se você entende que dinheiro é o mais importante, comece a pensar no que
fazer para ajudar a sua empresa a ganhar mais; e, assim, mostrando resultados, você
pode ser agraciado com as diversas formas de remuneração variável, ou mesmo fixas.

Há alguns anos atrás quando os negócios da minha família estavam iniciando
constantemente meu pai, gestor da família e empreendedor da empresa, reunia eu e
meu irmão para contar a história do camelo. Por alguns anos confesso que tinha
esquecido.
"Viajava pelo deserto um mercador e um camelo; e, como todos sabem no
deserto é muito calor de dia e muito frio a noite. Então, quando chegou a noite o
mercador armou a sua tenda e deixou o camelo fora dela. Depois de duas horas de frio
o camelo vira para o mercador e diz: Mestre está muito frio aqui fora será que não
posso entrar junto na tenda? Caro camelo, a tenda é muito pequena, não cabe nos
dois, diz o mercador.
Mais 30 minutos o camelo volta a pedir abrigo. Caro mercador posso colocar as
patas de trás dentro da tenda, tá muito frio.
Compadecido com a situação, o mercador aceitou a proposta. Mais 30 minutos
e as patas da frente também já estava dentro da tenda sobrando apenas o corpo e a
cabeça para fora. Após uma cochilada o camelo acorda e mais uma vez pede para
colocar o corpo dentro da tenda; e, o mercador aceita, pois já estavam as patas.
Lá pelas 4 horas da manhã o camelo se dirige ao mercador: Querido mercador,
já estou com o corpo todo na tenda posso colocar a cabeça?
O mercador pensou um pouco e disse: Já que estais com todo o corpo a cabeça
não fará diferença.
O camelo muito grande teve dificuldade para se ajeitar na tenda, junto ao
mercador, então 30 minutos depois ele acorda o mercador e diz: Caro Mercador. A
tenda esta muito pequena para nós dois, você não pode sair da tenda?
Como metáfora é uma história excelente para entendermos o mercado e a
concorrência entre as organizações, ou mesmo entendermos as necessidades de cada

macaco tomar conta do seu galho - como já foi alvo da postagem "Se a farinha é
pouca, meu pirão primeiro...".
Vou utilizá-la neste momento para analisar a concorrência. Então vamos lá.
Você é gestor de uma empresa e a mesma caminha bem na sua avaliação e na
avaliação dos demais gestores, então todos se sentem confortáveis, já que temos a
máxima que em time que se está ganhando não se mexe.
Seu grupo de gestores começa a olhar mais para dentro da empresa do que
para fora, começa a entender e conceituar que são os melhores, "os caras", como
dizemos vulgarmente. Se os números mostram isto, então por que não se intitular? O
tempo passa e cada vez mais o olhar para fora diminui.
Antes de continuar quero fazer uma pausa para falar do olhar para fora.
Quando digo isto não estou me referindo apenas ao atendimento das necessidades
dos clientes, mas sim as forças de Michel Porter (rivalidade dos concorrentes, poder
de barganha dos fornecedores, ameaças de novos entrantes, ameaças de produtos
substitutos, poder de barganha dos clientes); e, digo mais, me referindo também ao
marketing (brand, ponto de venda, mídias alternativas, estratégias de manutenção de
marca e produto, etc); vai mais além se quisermos arriscar na área da inovação, da
educação e desenvolvimento de competências para a atuação dos colaboradores e etc.
Isto é chamado nas empresas de inteligência competitiva, mas nem todas as possuem
ou sabem que existe.
Voltamos à metáfora. Continuam a ser o máximo fazendo o mínimo ou mesmo
o nada de diferente; e, o mundo lá fora girando, o mercado descendo e subindo, as
empresas nascendo e morrendo, crescendo, ganhando ou perdendo, gente pensando
e desenvolvendo, ou seja, gerando resultados.
Quando não se olha para fora não se enxerga o movimento, mas a percepção é
a mesma, de que tudo vai bem. O pior é que quando as coisas vão mal a percepção é
que ainda está tudo bem, mas na verdade não está.
Isto cria uma cultura de que tudo esta bem e bom e da falta de preocupação,
por que quando se olha para dentro corresse o grande perigo de o camelo iniciar a
entrada na tenda e daqui a pouco não ter mais espaço no mercado para todos que
estão competindo.

O importante é entender que não monitorar o mercado, os players, os novos
produtos, os altos e baixos, os índices de satisfação e retorno dos clientes, a motivação
dos colaboradores e os entrantes, poderemos ser o mercador e sermos expulsos do
mercado, não pelos outros, mas por nós mesmos.

Torcer pelo jacaré? Como assim? É isto mesmo. Volta e meia vou visitar os
jacarés do papo amarelo que vivem perto da minha casa de praia no Norte da Ilha de
Florianópolis. É verdade existe jacaré em Florianópolis.
Volta e meia à gurizada brinca com os jacarés. Cada guri vai com um caniço na
mão e um pedaço de carne no anzol. Sobem na ponte e começam a bater a carne na
água até o jacaré aparecer, então ficam dançando a carne na frente do jacaré, até o
coitado que fica hipnotizado tentar abocanhar a carne.
Fica imóvel, nem respira esperando o momento certo para dar o bote. A
diversão da gurizada é tentar enganar o jacaré e fazer com que ele não consiga morder
a carne, ou seja, os guris tentam ser mais ágeis que o animal.
Nas empresas e nas equipes temos algumas criaturas que poderiam ser
comparadas com os jacarés, teriam apenas uma diferença do animal que volta e meia
vira sapato, cinto ou bolsa de madame; a inteligência e a falta de companheirismo.
Temos os jacarés carismáticos aqueles que balançam o rabo, dão risadinhas,
batem nas costas e na verdade está louco para ver o circo pegar fogo. Temos os
jacarés formosos, que pintam de posudos e deixam tudo para os outros, não se
comprometem com nada e lá no fundo estão loucos para comer a carne de alguém.
A classificação de jacarés vai longe. O que fazer então quando nos
confrontarmos com um jacaré da classe animal racional. Quer dizer, não sei se são tão
racionais assim.
Creio que devemos fazer como os guris, que ao menor sinal do ataque do
jacaré puxam o caniço. Ser assim mais ágeis e prever aquilo que o jacaré não previu, ou
seja ser mais competente que ele, então quando o jacaré tentar traçar a carne ficará
no vácuo.
Nunca torça pelo jacaré. Faz mal pra saúde organizacional e principalmente se
quem está com o caniço tiver força para transformar você em uma bolsa ou cinto, ou
seja, lhe dando um tchau do lago (empresa).

Determinadas organizações são caracterizadas pelo grande número de
reuniões, bem como, pela longevidade das mesmas, que por vezes duram quase todo
o dia. No entendimento da produtividade mais do que uma hora do mesmo assunto e
com o mesmo apresentador a atenção e o interesse dos espectadores tendem a
diminuírem de forma radical.
Acompanho algumas organizações que conseguem criar uma agenda tão
abarrotada de reuniões que fazem com que seus gestores não tenham tempo para
trabalhar efetivamente junto as suas equipes. Muitas vezes nas reuniões encontramos
uma grande quantidade de participantes com seus note books ou smartphones ligados
executando qualquer tipo de tarefa que não possuem nenhum vínculo com a reunião
na qual eles realmente deveriam estar focados. Apenas de corpo presente, ou seja, de
nada adianta estar na sala ou sentado a mesa.
Algumas organizações possuem critérios rígidos para o desenvolvimento de
reuniões, desde a construção da pauta, até o tipo de equipamento que pode ou não
ser utilizados. Uma sugestão é que a reunião comece antes mesmo dela acontecer, ou
seja, que o organizador encaminhe aos participantes juntamente com a pauta o
resumo das temáticas que serão apresentadas e discutidas, desta forma, pode-se criar
um maior aprofundamento sobre os temas e uma diminuição do tempo, já que
conhecendo antecipadamente os participantes podem minimizar os questionamentos
que por ventura poderiam ocorrer pela falta de conhecimento do tema.
Outra ação do organizador é a definição clara da pauta, com definição de tema
e tempo de cada assunto, tentando fazer com que a reunião não passe de duas horas.
Caso isto aconteça a reunião se torna um seminário, um workshop, uma palestra,
menos uma reunião.
Para completar, o papel do organizador ainda vai além de simplesmente
convocar as pessoas, definir as temáticas, o tempo, deve também preparar o local e
equipamentos de forma a atender as necessidades do grupo. Deve prever possíveis
situações que possam interferir no andamento da ação; e, por fim traçar mesmo que

de forma preliminar os possíveis desdobramentos que cada temática pode gerar no
quesito das ações futuras oriundas das questões tratadas.
De nada vale uma reunião para não decidir nada, ou mesmo propor um novo
encontro entre os participantes. Para os participantes suas atribuições são fazer os
deveres de casa e posteriormente participarem de corpo e alma seguindo as
recomendações da pauta.
Quanto a pauta é simples. Ela indicará o que acontecerá e quais as ações que
serão desenvolvidas, bem como o uso ou não de determinados equipamentos. A pauta
também define o tipo de reunião que será desenvolvida, podendo ser no almoço ou
aqueles que se prolongam além do horário do almoço; as reuniões em pé, que
geralmente duram pouquíssimo tempo e geralmente é apenas uma temática; reuniões
no carro, quando o tempo no trânsito possibilita a utilização deste tempo trabalho;
reuniões on-line ou vídeo conferências, pouco utilizadas, mas que a cada dia tomam
um vulto interessante em nosso mundo corporativo.
Ultimamente tenho feito reuniões informais na hora do cafezinho para aqueles
assuntos menos importantes, para aqueles com uma maior relevância não há como
não usar as mesas redondas ou ovaladas e criar aquele clima de Roberto Justos em dia
de eliminação do Aprendiz.

Você já viu as promoções daquele tipo de serviço que fala de aluga-se um
marido? Pois é. Eu também. Neste mundo corporativo contemporâneo na qual o
capital humano está cada vez mais sendo valorizado e as pessoas são aquilo que elas
sabem; e, mais aquilo que fazem com o que sabem, por que não adianta apenas ter o
conhecimento, se não há experiências, habilidades e atitudes que possam compor suas
ações e suas possibilidades de realizações tanto no trabalho, como na vida.
As locações de cérebros são realizadas desde o inicio da nossa história, visto
que em determinados momentos o cérebro era escravo, em outros era elitizado e no
mundo capitalista a utilização tem realmente o processo de aluguel. Vamos então as
considerações para tentar explicitar esta questão de escravidão, locações, etc.
Quando estive visitando o sítio arqueológico de Pompéia na região Centro-sul
da Itália, em uma das conversas com o arqueólogo Filippo Petti, perguntei: Quando os
romanos invadiram a Grécia, o que fizeram com os gregos que eram homens-livres?
Para esclarecer, os homens-livres em sua grande maioria eram aqueles que tinham o
direito de pensar, ou seja, de construir tudo aquilo que ainda usufruímos, como a
democracia, a política e tantas outras variáveis da nossa vida em sociedade.
A pergunta cabia para o momento por que estávamos no jardim da casa de um
dos mais abastados homens de Pompéia e tínhamos na réplica (pois as originais estão
no Museu Arqueológico de Nápoles) dos afrescos na parede representações gregas.
Neste momento a resposta foi: os romanos não eram cretinos, sabiam que os
gregos tinham muito mais conhecimento, então, cada família abastada romana tinha
em sua casa um "tutor" grego para que este pudesse orientar a educação dos filhos.
Lembro que esta forma de aluguel era escravagista.
Hoje temos o contrato de trabalho, que na verdade faz com que tenhamos uma
"locação" de cérebros, que muitas vezes é vista como aquisições de cérebros. Então,
neste momento cabe a sabia frase de Vinícius de Moraes que dizia: ... “que seja eterno
enquanto dure".
O mais bacana para o locatário, ou seja, aquele que paga pelo cérebro é que as
competências deixadas pela massa cinzenta ficam alocadas na empresa. Lembro-me

muito bem que quando fui aluno do mestrado em administração e cursava a disciplina
de Gestão do Conhecimento, brincávamos com a professora dizendo que gestão do
conhecimento é quem conhece quem, a memória do computador, ou mesmo uma boa
agenda telefônica.
Mesmo sendo algo apenas para descontrair, em determinados momentos o
valor e a vantagem competitiva está nas competências instaladas, como se, diz nas
organizações são os acúmulos de cérebros e suas sinapses, já que não adianta ter o
cérebro e não ter conexões. Elas que fazem pensar, repensar, analisar, conhecer e
reconher.
Aqui cabe mais uma historinha. Na minha defesa de mestrado que falava sobre
qualidade de vida no trabalho e estratégia empresarial, um dado momento trazia em
seu conteúdo os ativos intangíveis, um dos membros da banca perguntou-me algo
assim, já que não me recordarei da pergunta em sua íntegra: as pessoas são como
produtos, que ao longo do tempo perdem sua qualidade, ou possuem um prazo de
validade? De pronto respondi que quanto mais faz, mais se especializa,
quanto mais vivências, mais experiências, mais autoconfiança.
Para finalizar a resposta disse que alguém só possui um prazo de validade
determinado se tiver qualquer tipo de sequela psicológica ou mental, ou mesmo física
no cérebro que cause estas duas, como um AVC (acidente vascular cerebral), por
exemplo. Estas podem afetar aquilo que o cérebro tem de melhor para oferecer.
Outra forma de apropriação de cérebros é por meio de consultorias, ou seja, se
não tenho um cérebro ou cérebros que possam me auxiliar, contrata-se
externamente, na crença de que a apropriação legítima, pois se paga por ela, possa
gerar resultados positivos. Isto ocorre quando aqueles que compraram o
conhecimento colocam em prática em suas ações cotidianas.
Uma forma de turbinar o cérebro é colocá-lo para funcionar constantemente;
e, para isto o processo de educação permanente, que no caso empresarial se chama de
educação corporativa, ajuda neste desenvolvimento.
Existem algumas organizações ou que não gostam dos seus cérebros ou gostam
de fatiá-los, como se faz na aula de anatomia, visto que os dispensam ou mesmo os
reduzem a cerebelos, ou seja, àqueles que conduzem os movimentos.

Os cérebros estão por toda a parte, alguns maiores, outros menores, com mais
conexões outros com menos, alguns quimicamente alterados, outros alterados apenas
pela vida e pelos estímulos que receberam.
O que ainda não falamos é que cérebro ocupa espaço, tem corpo, alma,
sentimentos, olhos azuis, vontades, desejos e necessidades. Senta em uma cadeira,
interage com pessoas e define o destino de empresas e pessoas que estão diretas ou
indiretamente ligadas a ela.
Pense também que quando o cérebro deixa seu conteúdo em algum lugar ou
para alguém, leva o conteúdo daquilo que experienciou, ou seja, não tem data de
validade, mas tem um poder que mesmo os cientistas ainda não conseguiram
desvendar.

Hoje pela manha me dirigia para o trabalho quando escutei na rádio as
Aventuras de Darci, um manezinho da Ilha de Santa Catarina que semanalmente conta
as suas aventuras na rádio Atlântida FM, do Grupo RBS. Darci nada mais é do que um
bom e velho manezinho que espantado com toda a velocidade do mundo e
transformação da sua velha cidade, passa por poucas e boas.
Toda vez que passa a vinheta das Aventuras de Darci logo aumento o volume
do rádio e peço para quem está no carro fazer silêncio. Na grande parte das vezes são
boas risadas ao mesmo tempo em que nos faz pensar nas coisas simples e como
estamos nos transformando.
Na aventura que assisti Darci e um amigo entraram em um elevador e estavam
falando sobre coisas de empresas e no meio de sua fala ele expressa: "Mô quirido, tem
gente que gosta de errar junto com o patrão do que acertar sozinho, pode uma coza
desta".
No primeiro momento foi engraçado, mas cabe bem uma reflexão sobre o
assunto. Então, podemos mirar em vários enfoques. Na política ou politicagem, na
falta de pró-atividade, no deixa que façam o que quiserem, no errar para ver o circo
pegar fogo, ou na pior das variáveis, vamos errar por errar.
Na política ou politicagem, é simples façamos sempre o que achamos que não
devemos fazer, mas fazemos por que estamos juntos; e, porque se errarmos não
falhamos sozinhos, mas sim erramos grupalmente. Mesmo contrariando os valores
individuais ou organizacionais e as forças do mercado e sua dinâmica, bate-se palmas,
tapas nas costas, acenos afirmativos com a cabeça, rabiscos no caderno de anotações
para fingir que se está prestando a atenção e interesse, ou mesmo prestar a atenção
na projeção, mas com o pensamento no final de semana; e, por fim, e o mais utilizado,
os sorrisos sem sorrir.

Uma vez em conversa com uma colaboradora de uma empresa ela tentava me
ensinar como fazer para conversar com alguém que ela não tinha interesse de
conversar. Sua estratégia é ficar olhando para a pessoa como se fosse uma planta, ou
seja, algo que fazia apenas parte do cenário; e, pensava em outra coisa, nas tarefas
que ainda tinha que fazer naquele dia, nos namorados que estavam esperando, etc.
Que falta de bom tom, educação e humanismo.
Creio que isto são componentes da politicagem, porque quando os Gregos
Clássicos pensaram na Política, pensavam em outra esfera. Coitado de Aristóteles de
tanto em tanto deve se revirar esteja onde estiver.
Na vez da variável pró-atividade tudo vira um espetáculo de quem deixa para o
outro, porque grande parte tem medo de colocar na mesa suas opiniões, suas ideias e
principalmente suas ponderações. Falar algo conflitante ou discordante é uma ação de
corajosos; e, que na grande maioria das vezes são os primeiros que pegar a barca para
o RH em algumas empresas.
Então é preferível para os medíocres e não corajosos perguntar questões de
fácil resposta, ao mesmo tempo em que vale muito falar apenas coisas que já foram
ditas ou utilizar-se de ideias que foram colocadas na mesa em outros momentos e por
outros como se fossem suas. Creio que poderíamos chamar isto de retroatividade, já
que ninguém ganha nada com estes tipos de posturas.
Quando chega a indiferença, ou deixa fazer o que quiserem qualquer coisa tá
bom, vamos vivendo mesmo, daqui a pouco isto muda novamente e mudamos
também. Indiferença e apatia são perigosas, pois fazem com que haja uma falsa
sensação de tudo bem, ao mesmo tempo em que acaba com a autoestima,
autoconfiança e profissionalismo, já que qualquer coisa serve e com qualquer um que
estiver disposto a isto.
Para ver o circo pegar fogo basta riscar o fósforo, ou furar a mangueira do carro
de bombeiros, competências essenciais de pessoas que não querem e não deixam
ninguém fazer. Mal sabe que cada dia que apaga o fogo com gasolina a labareda
aumenta. O pior é que não consegue visualizar que o fogo uma hora ou outra irá
também queimá-lo.

Erros estratégicos. O errar para dizer que foi um erro. Os melhores dos cretinos
especializados fazem isto com grande habilidade. Sabem que estão fazendo algo que
não vai dar certo ou funcionar, mas continuam. Às vezes chamam isto de visão, com
uma conotação de visão empresarial, mas com certeza sem base científica; no máximo
pode ser uma visão de outro mundo ou uma esquizofrenia, bipolaridade ou qualquer
outra coisa.
Errar sabendo que estará fazendo a coisa errada e achando que está certo não
se deve chamar de estratégia, a não ser que a estratégia seja para afundar o barco; e,
geralmente quem faz isto já está com seu colete salva-vidas ou já ligou para um
helicóptero, uma lancha ou qualquer meio de transporte, pois quando o barco afundar
com certeza ele irá pular para outro, ou quem sabe já criou outro.
No mínimo complicado, meu caro Darci. Acho que é melhor continuares com as
tarrafas, o rancho de pesca, a bateira e o balaio de peixe, por que no mundo
corporativo existem coisas que só vendo e passando para entender.
Então cabe a pergunta: acertar sozinho? Isto pode? Creio que qualquer
psicólogo me diria que aquele que esta errando acha que esta acertando. Qualquer
filosofo me falaria: certo pode ser uma coisa para você e outra coisa para o outro.
Qualquer otimista diria: tudo vai dar certo no final, se ainda não deu certo é por que
não chegou ao final. Que falta de planejamento.
Darci mô quirido, só te digo uma coisa: tens razão quando fala que tem muita
gente seguindo fielmente sua frase e fazendo muitas coisas que os livros e gurus de
gestão empresarial falam no sentido contrário.

É muito comum no meio estudantil a expressão "o professor finge que ensina e
o aluno finge que aprende" que circula nos corredores e salas de professores de
instituições educacionais. Porém, em um encontro com um grupo de professores neste
último mês de março na qual conversávamos sobre a inclusão precoce de egressos de
graduação na docência do ensino superior, um dos meus colegas trouxe uma
expressão no mínimo curiosa. Ele dizia: "São meros massagistas de cérebro".
Mesmo a expressão sendo forte fiz questão de trazê-la para uma reflexão, já
que este estado situacional acontece em algumas instituições de ensino que na sua
grande maioria podem ser classificadas como privadas ou semi-privadas.
Logo quando a palavra massagista foi dita me perguntei: "Quando vou ao
massagista?" Então, busquei em minha lembrança as poucas vezes que procurei a
Naturóloga que atende nossa família para uma massagem. Na grande parte das vezes
fui a procura de uma alívio para a minha dor, seja nas costas, na cabeça, nas pernas; e,
sabedor que muitas das vezes estas dores haviam sido provocadas pelo estresse.
Lembrei também que tive um aluno que me dizia: "professor, pensar dói", ao
mesmo tempo em que me lembro da dificuldade que eu tinha de ficar sentado 4 horas
nas aulas de geografia e história, em meu ensino fundamental. Muitas vezes me
levantava e ficava ao lado da classe, mas já era intimado a sentar-me.
Qual a razão desta mistura toda? Você pode estar pensando. Então, reflita
comigo. O nosso processo educacional em sua grande maioria é calcado na quantidade
de "bunda-cadeira-hora-quadro branco/preto-transparência-slide" na qual em 99% das
vezes por mais conhecimento, experiência, habilidade e estratégias que o professor
possa conhecer e utilizar pode não contentar a todos os alunos. Cabe um parênteses.
Aluno quer dizer ser sem luz, então trocamos por acadêmicos. Eu chamarei de
participante ou partícipe, ou seja, alguém que é contribuinte para o ensino e
aprendizagem de ambas as formas e flancos.

Fechando o parêntese. A tal equação "bunda....." em sua grande maioria não se
faz agradável, prazerosa, gostosa, saborosa ou qualquer outra expressão que
quisermos dar para nos referirmos a algo que gera prazer. Para melhorar o cenário,
grande parte das salas de aulas são desanimadas, ou seja, sem alma, visto que a
palavra alma tem seu radical em anima. São paredes brancas ou beges, nenhum
quadro a não ser o branco/preto e o mural acanhado na parede perto da porta de
saída. Pode observar a porta em uma sala de aula ou em um espaço de aprendizagem
tem sempre a conotação de saída. Todos que entram querem ficar perto da porta,
pensando que o professor ou o massagista não irá observar que de repente uma
cadeira cheia ficou vazia.
A estética acolhedora, o bem estar que faz muito bem tanto para a ergonomia
do corpo quanto para acalmar a alma fazendo com que o cérebro possa abrir-se para
receber as informações esta faltando.
Tive um episódio em uma das minhas turmas das manhãs de segunda-feira na
qual entrava na sala antes de iniciar as aulas e os alunos sempre estavam com as
janelas fechadas e a luz apagada. Todos tinham cara de sono ou estavam debruçados
sobre a classe dormindo.
Durante 3 semanas observei aquele estado de inércia ou de sono mesmo,
quem sabe; foi então, que em uma destas manhãs antes de finalizar a aula pedi que
fizéssemos um acordo de massagistas. O primeiro que entrasse na sala abriria as
janelas e acenderia a luz. Hoje observo ainda algumas salas até às 10 horas da manhã
com as janelas fechadas e a luz apagada.
Como a educação de certa forma se tornou para alguns uma obrigação social,
ou de status; e, ainda para perpetuar a espécie familiar, já que pais ainda pensam que
os filhos devem ter a mesma profissão que as suas, ou seja, perpetuar a espécie.
Muitos dos nossos participantes estão naquele local com dor. Com dor de ter
deixado de ir a praia nos dias de sol, com dor de ter que acordar cedo, com dor de não
poder fazer um happy hour no final da tarde.
O mais triste é que aqueles que deveriam tirar a dor de forma preventiva,
fazem com que os participantes tenham mais sofrimento. Experimente dizer para um

massagista que o data show que havia reservado queimou a lâmpada e não poderá ser
usado. Ou que o xerox não ficou pronto.
Muitos vão perder os cabelos e não saber o que fazer com os participantes ou
contarão suas historinhas de viagens de lazer, que pouco interessa a quem está
sentado na maca dura e desconfortável.
Como fazer se nunca fez? Como ensinar se mal aprendeu? Como transpor
experiências se nunca esteve no mercado de trabalho atuando em sua profissão?
Então, volto à reflexão dos massagistas de cérebro. Durante o período da consulta
finge-se que ensina e o participante que muitas vezes é um paciente, na conotação de
passividade finge que escuta, que presta a atenção e principalmente que aprende.
A dor vai passar na hora e depois volta. Ou seja, daqui um semestre, um ano
aquele conhecimento que foi absorvido (como esponja mesmo) será esquecido, por
que jamais foi contextualizado.
O pior é que ainda temos as quick massages, ou seja, aquelas rapidinhas que
servem para quase nada, mas que estão por ai, desfocadas das necessidades das
pessoas, profissionais e mercados, servindo apenas para o capricho de alguns
iluminados.
Ou se entende o que realmente é educação de qualidade ou estas instituições
terão sérios problemas; e, pior transferirão seus problemas para os alunos,
acadêmicos, participantes e principalmente para a sociedade de maneira geral, pois
hoje tudo pode ser enquadrado como uma virose.
Achar que esta situação é normal e que tudo se transforma em um processo,
corre-se o risco de ficar apenas no processamento e o fluxo da massagem continua.
Paliativos para aliviar a dor. A dor da ignorância de alguns em detrimento do tempo e
dinheiro de outros.
Salve-se quem puder, ou busque quem tem competência instalada não só na
cabeça, mas no corpo e na alma, pois como dizia Aristóteles "Nós somos aquilo que
fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência, portanto não é um feito, mas
um hábito".

Muitas empresas pensam no futuro, mas nem todas estão pensando no
presente, ou mesmo pensando no mundo das coisas necessárias para o atendimento
das necessidades urgentes e que garantem a operação do negócio.
Com estas primeiras linhas vocês irão dizer que além de cético eu não dou valor
ao planejamento. Como não sou nenhum alienado; e, se quisermos fazer um
comparativo vulgar, alienado poderia vir de alienígena, ou seja, alguém de outro
planeta, como muitas vezes temos aos montes nas organizações, o planejamento
estratégico e a visão são extremamente importantes no desenvolvimento das
organizações, porém, em determinados momentos muito quer se olhar para o futuro e
se esquece de que o futuro depende substancialmente das ações do presente.
Costumo relacionar estes tipos de situações a uma parábola budista que fala: "Se
quiseres entender o presente, lembre daquilo que você fez no passado. Se quiseres
saber como será o seu futuro, veja o que estás fazendo no presente".
Simplificadamente isto se chama causa e efeito, ou seja: aqui se faz, aqui se
paga; e, por vezes se paga caro, principalmente no mundo que impera a ditadura
financeira, na qual a cada dia o dinheiro é mais escasso e os juros são mais altos. Esta
razão - a de causa e efeito - também serve para a gestão, principalmente quando o
processo gerencial entende que fazer o bom não serve e foca a visão no ótimo, criando
uma fantasia que se idealiza, mas não se concretiza de fato, gerando uma mega utopia.
Mas então não deveremos ter sonhos? Aspirações? Visões? Para tentar
responder vou me debruçar um pouco sobre Ulisses, personagem e herói Grego
retratado por Homero, nas obras Ilíada e Odisseia. Ulisses era um dos maiores
estrategistas do período clássico, além de ser um bravo guerreiro, na qual suas
estratégias auxiliaram-lhe na guerra, no amor e no combate as manifestações dos
Deuses contra suas expedições. Diz a história que a ideia da construção de um cavalo
de madeira para tomar a cidade de Tróia tenha sido uma estratégia criada por este
destemido herói.

O que me faz trazer Ulisses para este texto está na lembrança de uma aula de
Gestão de Empresas de Cultura e Eventos, que participei na Scuola di Ravello, centrosul da Itália. Cada grupo de alunos deveria trazer um símbolo que representasse a
empresa que o grupo haveria de criar, como se fosse uma logomarca. Um grupo de
alunos traz consigo uma figura de Ulisses sobre uma tartaruga.
Mais de 35 pessoas ficarão intrigadas com a imagem, que foi apresentada. E, eu
como bom brasileiro e com uma curiosidade científica do tamanho do mundo, no final
da apresentação, perguntei: Porque da figura de Ulisses sobre uma tartaruga?
Os integrantes do grupo iniciaram a explicação relatando que Ulisses além de
um herói era um grande navegador e guerreiro, na qual muitas das vezes instigava a
ira dos Deuses. Uma vez os Deuses fizeram com que seu barco naufragasse, então
Ulisses que era um herói faz um chamado para que uma tartaruga venha lhe salvar.
Neste, momento uma grande tartaruga marinha aparece e se coloca a disposição de
Ulisses para carregá-lo em seu casco. Salvando do naufrágio.
Alguns dias após a aula, fomos visitar Paestum. No Museu Arqueológico de
Paestum, em uma das paredes verifico encravado na pedra a mesma figura
apresentada. Volto a um dos colegas e digo: Olha o Ulisses e a tartaruga ai novamente.
A pedra com o desenho foi retirada do Templo de Atenas, na qual Ulisses era
um de seus protegidos. Afirmo novamente: O que me intriga na figura é a mão
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Neste momento começa a lição que dá nome a este pequeno texto.
Ulisses era um estrategista e sabia que para ter visões em longo prazo
precisavam ter primeiro, os pés no presente, e os olhos no futuro. A tartaruga
representa o passo a passo, sólido, lento e persistente. Misturando Ulisses um bravo
herói, com determinação e estratégia, juntamente a tartaruga forte, firme, lenta e
persistente, não há visão que não possa ser alcançada se as ações no presente não se
fizerem de forma concreta e planejada.
Creio que não preciso dizer mais nada. Constantemente a imagem de Ulisses
sobre a Tartaruga retorna as minhas lembranças, principalmente quando observo
organizações que pensam que fazem, acreditam que acreditam e deixam de fazer o
mais importante, fortificar o presente e pensar que o futuro depende do agora.

Durante 5 anos tentei convencer minha sogra para que me desse uma linda
escultura de barro de retirantes nordestinos, que hoje é a obra de arte mais valiosa de
meu escritório; e, cada pessoa que a vê se encanta. Sempre fui um apaixonado pela
cultura do Nordeste, mesmo sendo sulista. Então, em 2007 por conta de um evento
tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a região Nordeste do Brasil e tive a
grata satisfação de conhecer Caruaru e o Alto do Moura.
Por acaso fiz um curso de modelagem em Arte Figurativa e um dos artistas era
o mesmo que a mais de 35 anos havia criado a peça que hoje tenho em meu escritório
e que inclusive é mais velha do que eu. Hoje quando alguns querem tocar nos
retirantes logo digo: "Meu querido, muito cuidado", complemento dizendo com
sutileza, "pode tocar com os olhos e sentir com o coração".
O Alto do Moura é um lugar espetacular, possui uma rusticidade típica do
Nordeste brasileiro, humilde na forma de viver e riquíssimos na criatividade e na
determinação, ou seja, Cabras da Peste, como dizem o povo de lá.
O pior, que na verdade é o melhor de toda esta história é que adotei a
expressão nordestina a minha equipe de trabalho. Quando as coisas não vão bem, ou
quando as dificuldades estão surgindo e a equipe está começando a desanimar, chamo
todo mundo e conclamo dizendo: "Moçada, tem que ser cabra da peste".
Nestes últimos dias estava navegando na internet e assisti um vídeo fantástico
de um nadador de águas congeladas e que demonstra o quanto a determinação dos
cabras da peste se faz importante nos momentos cruciais.
Mas ser determinado somente não adianta. Ter uma forma de se inspirar
quando algo não vai bem também pode ser inócuo. Além de todas estas variáveis o
planejamento, o posicionamento, o inter-relacionamento, o desenvolvimento de redes

sociais, o profissionalismo e um pouco de visão estratégica ajuda no desenrolar das
questões que em determinados momentos podem parecer insolúveis ou impossíveis
de serem executadas.
Primeiramente temos que conduzir nossos pensamentos para a criação de um
modelo mental de que tudo é possível, na qual a estratégia e a experiência podem
auxiliar, juntamente com o tempo, visto que dá tempo de fazer tudo.
Ainda, melhorar a cada dia os processos e a gestão. Costumo dizer a minha
equipe quando temos uma quantidade grande de projetos simultâneos, que "se
estamos com dificuldades precisamos melhorar nossa gestão e alocar melhor os
recursos, conduzindo-os para um melhor resultado".
Muitas vezes temos que respirar fundo, olhar o cenário onde nos encontramos
pensar no cenário pior e no cenário melhor; o que podemos fazer para piorar ou
melhorar a situação e quem sabe mudarmos nossa estratégia, redefinirmos nossos
posicionamento e convocarmos os cabras da peste.

Tenho pensado constantemente sobre a revolução do processo educacional
que estamos vivenciando neste século, já que a cartilha didática da minha primeira
série e que minha mãe guardou durante tantos anos já esta ultrapassada para meu
filho de 4 anos; e, vejam vocês, na época eu tinha 7 anos.
Vocês poderiam dizer: Geraldo, os tempos mudaram, aquele livro didático
evoluiu e hoje a cartilha é outra.
Pois bem. Pode ser que sim, mas creio que não existe cartilha que dê conta nos
dias de hoje, das necessidades de aprendizado dessa juventude que sei lá como serão
chamados. X, Y, Z, Y+1.
Poderíamos chamar quem sabe os que nasceram de 2000 até hoje de Geração
Global, ou se quisermos um nome mais bonito e americanizado poderíamos chamar de
Global Generation. Fica bonito mesmo.
Independente de qualquer forma de classificação ou rótulo eu e meus amigos
que tiveram filhos no milênio de 2000, já estão com os filhos digitando seus nomes e
derivações do www.algumacoisa.com sem mesmo antes de aprenderem a segurar um
lápis ou mesmo uma caneta.
João Vitor abduzido pela tela mágica do seu celular, ops! Aqui quero abrir um
parêntese. O celular que me refiro foi um aparelho que não queríamos mais, por que
estas coisas são descartáveis; e, ele simplesmente adotou como o seu celular. O que
ele faz? Joga. Continuando e fechando o parêntese. João Vitor então dá um grito de
seu quarto, dizendo: pai, não consegui terminar o meu nome. Perguntei a minha
esposa: terminar o nome, como assim? Ela com a sua magistral habilidade materna
disse: Vai ver o que ele tá fazendo. Corri. Quando chego ao quarto à surpresa.
O cara tinha batido o recorde do jogo e já tinha escrito joaov. Como não tinha
mais espaço para a inserção de caracteres ele ficou brabo por que o nome ficaria
incompleto.

Outro dia em uma reunião, um dos meus colegas relata que ao chegar a casa
observa o filho jogando vídeo game com o computador ao lado conectado ao Google
para saber quais as formas e truques para passar as fases do jogo.
Essas telas mágicas. Imaginem que alguém possa digitar antes de escrever?
Hoje não olho mais com negatividade o aluno que entra em sala de aula e a primeira
coisa que faz é tirar seu super notebook da mochila e apoiar sobre a mesa escolar. São
os cadernos do futuro; e, para completar ainda complementam a aula com as
informações obtidas pelos blogs, fóruns e wikipedias e outras ferramentas.
Quanta modernidade desta Global Generation. Inglês? Vão todos nascer com
este aplicativo. Aqui cabem duas historinhas.
A primeira vem sendo do João Vitor o protagonista das minhas aventuras como
pai-educador. 8 horas da manhã o galego já esta acordado para ver o desenho Word
World. Algum criativo, que com certeza não viu o filme De Volta para o Futuro, ou nem
mesmo usou Rider de borracha, ou comeu balas Xa-Xa, criou um desenho na qual os
bonecos e qualquer objeto traz no traço o seu nome em inglês. Então, a casa que se
chama House, tem o formato das letras que formam House. Sinistro, como digo aos
meus alunos de graduação. E, lá esta o camaradinha de 4 anos repetindo as palavras
em inglês passadas na tela mágica brilhante.
Outra, foi uma ligação de meu cunhado de 17 anos, que é fluente em inglês
desde os nove. Perguntava-me: estou fazendo comercio exterior, já sei falar inglês que
outro idioma tu achas que preciso aprender. De pronto e sem pestanejar lhe falei:
querido é o Mandarim, só que como demora um pouco mais para aprender, vai
fazendo espanhol junto.
É o mundo das telas mágicas brilhantes que fazem até o cachorro da família
sentar-se na frente para ver o que esta acontecendo no mundo, quem dirá então as
criaturas ditas racionais como nós.
Então, temos uma situação: como educar se já estamos sendo educados desde
que nascemos. Alfabetização? Aquela que acontecia na escola; está pra mim tem mais
cara de um complemento do que qualquer outra coisa. Livro? Já tem até Monteiro
Lobato virtual.

É professores, educadores e pedagogos, muito cuidado quando entrarem nas
salas de aulas, quem sabe o aluno pode entender mais da matéria do que você, ou te
perguntar se você viu na internet as últimas notícias que aconteceram no mundo.
Tudo isto é possível; e, ainda, possivelmente teremos que a cada dia nos
adaptar as telas brilhantes, que realmente são muito mais interessantes que os
quadros negros, ou brancos. Que elas brilhem para o bem e para o nosso
desenvolvimento.

Trarei nesta postagem um pouquinho das minhas aulas de pós-graduação na
disciplina de Integração e Desenvolvimento de Competências na qual em um dos
tópicos exponho as necessidades de mudança de modelos mentais para que possamos
tentar acompanhar as alterações sociais e do mercado.
Então, começo fazendo uma brincadeira na qual os alunos ficam e duplas e
disputam uma caneta equidistante as suas posições, marcando pontos a cada
"pegada" da caneta. Na primeira etapa parece ser muito simples, conto até 3 e quem
for mais rápido pega a caneta e ganha o ponto. Simples. Isto quer dizer que é preciso
apenas ser rápido e ficar a atento ao 3.
Na segunda etapa, conto uma historinha informando que a "pegada" na caneta
será apenas quando no meio da história aparecer a palavra vermelho. Conto então,
uma fábula infantil que aprendemos quando éramos crianças; e, começo assim: Vocês
conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho; e, é aquela correria para pegar a
caneta. Continuo contando e intercalando o vermelho por verde, começando então a
mudança de modelo mental.
Neste momento não temos mais somente a rapidez ou agilidade, mas há
necessidade de pensar antes de agir, principalmente por que o vermelho do
chapeuzinho já está encravado em nossa mente. Quando o vermelho se transforma
em verde a sensação que tenho é de um travamento total dos participantes da
brincadeira.
Depois disto, faço uma reflexão dos paradigmas e das necessidades de
alterações dos nossos modelos mentais para que possamos viver, conviver e competir
nestes novos cenários. Reforço que apenas ser rápido não resolve, pois ser rápido sem
pensar pode gerar um erro estratégico, como dizem os gestores quando erram alguma
coisa. Aqui quero fazer um parêntese: Erro estratégico? Creio que quando se
desenvolve uma estratégia é para não errar, ou ao menos se deve pensar nos pontos

críticos e nos riscos. Isto possibilita minimizar erros. Creio também que uma estratégia
errada se faz errada pela falta de mensuração e de indicadores no âmbito da
implementação da estratégia, visto que as estratégias emergentes podem "salvar"
aquilo que se apresenta como um possível erro. É o mesmo que casar-se com alguém
pensando na separação, ou pensando na pensão que irá pagar ou receber.
Voltando a simples historinha de chapeuzinho vermelho que pode ser verde; e,
criada por alguém que disse que era vermelho e sempre acreditamos nisto, mas
poderia ser verde, azul, amarelo ou qualquer outra cor. Se eu contar para o meu filho
que é verde, ele vai acreditar que é verde, pois não conhece. Se já conhece poderia
ficar em um estado conformista, aceitando a troca da cor; ou alterar seu estado para
crítico, perguntando-me por que na história o chapéu era verde e não vermelho; ainda,
para finalizar, poderia me perguntar se o chapéu não poderia ser branco, tendo uma
postura criativa.
Modelo mental tem a mesma característica. Se nossa criação era para pensar e
somos induzidos a pensar de forma conformista, tudo que acontecer foi por que Deus
quis ou por que é assim mesmo. Se somos críticos, todos serão rotulados de
corneteiros, pessimistas, ou aquele que torce pelo jacaré. Já, se somos criativos, somos
chamados de inovadores ou de loucos. Quantos rótulos não é mesmo? Prefiro ser
chamado de louco a ficar esperando Deus decidir se o jacaré vai ou não aparecer para
dar-me uma mordida, ou então eu transformá-lo em bolsa de grife.
Nos negócios necessitamos alterar nossos modelos mentais todos os dias, mas
nem todos conseguem fazer isto. Se tu bates na madeira, tens uma carranca na porta
de entrada, ou um pé de arruda no teu escritório é porque realmente a coisa está
ficando feia; e, então meu amigo, está na hora de mudar o modelo mental
rapidamente. Ou muda, ou morre, ou corre, pois ainda tem gente que acredita que se
ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Ou aquelas frases cretinas dizendo que
tudo fica bem quando chega ao final. Caso ainda não está tudo bem é por que ainda
não chegou ao final. Santa falta de profissionalismo, planejamento e pensamento
medíocre.
Mas confesso que subir a escada ou tocar piano título desta postagem e que
até agora não fiz menção é uma tarefa árdua, por que requer um novo modelo mental,

algo atrativo, inovador, possibilitando uma nova experiência, sensação e significado.
Isto vale para um vídeo que circula na internet onde uma agência de publicidade em
uma estação de trem que possui uma escada rolante ao lado de uma escada
tradicional. Grande parte das pessoas utiliza a escada rolante. Então, os loucos
inventivos criaram na escada tradicional um piano colocando teclas em cada degrau.
Toda a vez que alguém pisa nas teclas faz um som de piano. Resultado de toda
inventividade, as pessoas deixaram de subir de escada rolante para se divertirem no
piano da escada.
Pensar que até os mais velinhos deixam de subir sem fazer esforço apenas para
poder desfrutar de notas musicais, que podem por vezes ser desconexas e
desarmônicas faz com que haja um inicio de alteração do modelo mental para a
experimentação do novo. Já pensastes que aquelas pessoas que passam pela estação
todos os dias estão acostumadas a subir de escada rolante trocam pelo piano? Por
qual motivo? Desejo de mudança, de coisa nova, ver algo diferente acontecer e de se
diferenciar dos outros.
Então, finalizando, mudar o pensamento requer postura individual e coletiva,
principalmente em organizações sérias que buscam resultados positivos e sucesso.
Inspirar as pessoas e conduzi-las para pensarem de forma diferente faz com que haja
uma oxigenação das culturas, das estruturas e criaturas, com base em uma estratégia
clara, definida e tangível, pois não podemos apenas ser rápidos, mas necessitamos ser
rápidos e assertivos.
Dá uma tocadinha no piano, mas acerta as notas, por que não têm nada pior do
que algo desafinado, tanto para o ouvido, quanto para os negócios. Desafinado nos
negócios é chamado de desalinhado.

"Meu neto é turista profissional: por que ele não consegue um emprego fixo"
foi a fala da avó da minha esposa quando descobriu que seu neto de 19 anos, cursando
a 2a fase de Relações Internacionais, fluente em língua inglesa e atuante no mercado
de viagens e turismo para adolescentes estava na cidade de Búzios com um grupo de
jovens da sua idade e não tinha um emprego fixo.
Raul o protagonista da história nas suas férias de julho da faculdade estava
guiando um grupo de adolescentes, assim como ele; e, ao ligar para dizer que estava
vivo gerou um grande nó na cabeça da Dona Lígia. Com mais de 80 anos ela não
consegue compreender as novidades deste mundo e principalmente as alterações no
mundo do trabalho e as novas formas de relações do homem com o trabalho e do
trabalho com o homem.
Sentados na sala tentei explicar o que estava acontecendo e dizer a ela que
Raul é um cara pós-moderno e que alia prazer ao trabalho e transforma seu trabalho
em lazer. Então, na complementação do telefonema ele diz que depois que guiasse o
grupo em Búzios poderia ficar mais uns dias para aproveitar a cidade, mas recebeu um
chamado para guiar outro grupo para Porto Seguro; e, que na tarde de folga iria fazer
um curso de mergulho. Ainda, para completar a confusão que na cabeça da anciã,
disse que de bônus teria a possibilidade de retornar a Búzios e ficar mais 3 dias
somente aproveitando e não mais trabalhando.
O espanto foi tanto que ela chegou quase ao surto, dizendo-me que ele
precisava ter um emprego, um chefe e uma cadeira para sentar. Mais uma vez disse:
Vó o emprego acabou, o cara fala inglês é descolado, conhece as tecnologias, redes
sociais; e, para completar é responsável. Se a senhora colocar esse cara para sentar em
uma cadeira ele irá ficar 2 dias e vai pedir demissão. Então Vó, relaxa e deixa o cara
curtir, como eles dizem nesta faixa etária. Meio contrariada ela entendeu, quer dizer,
fingiu que entendeu.

Além desta galera que está iniciando sua atuação profissional e antenada as
novas possibilidades de formas de trabalhos diferentes, estão os tiozinhos que ainda
não compreenderam o quão importante esta geração se faz fundamental para o
mercado de trabalho e o sucesso das empresas.
Pergunte a 10 amigos seus se eles possuem alguma conta em redes sociais ou
quantas vezes acessaram o Google nesta semana. Tenho certeza que pelo menos 1
terá uma resposta positiva. Pois é. Esta galera está aprendendo de forma autodidata a
fazer negócios nestes meios e dar propulsão a sua empresa com as ferramentas que
podem ser acessadas em qualquer lugar do mundo com apenas um clique no celular,
no Ipad ou netbook.
Said Ali e FranSk8 são as criaturas que tenho neste semestre juntamente com a
minha equipe de produtores de eventos e que são assim como o Raul. Conseguem
fazer um monte de coisa ao mesmo tempo; e, ainda atender as suas demandas. São
stylos, como eu digo, porque esta galera tem estilo próprio e uma personalidade de
dar inveja aos mais experientes. Na equipe de uma das unidades que atendemos de
quase 15 pessoas o mais velho sou eu acreditem, com 34 anos.
Digo que “quem menos anda voa"; e que a preocupação da perfeição e das
ações com excelências são de fazer a gurizada se cobrar até ficar do jeito que eles
desejam.
Vó Ligia! Está é a galera. Um povo animado com fome de mundo e com muita
tesão nas coisas que fazem, além de entender que um lugar é apenas um lugar e que
pode no próximo mês, hora, ou minuto ser alterado. Que, não conseguem trabalhar
sentados e que veem o mundo de forma diferente.

Vivemos na sociedade do conhecimento e esta vem a cada dia sendo mais
valorizada e desenvolvida, visto as diferentes relações entre indivíduos, empresas,
organizações e as informações.
Inúmeras são as formas de obter informações e gerar conhecimentos.
Tradicionalmente entendemos as instituições educacionais aquelas que por essência
são classificadas como as geradoras de conhecimento e disseminadora de
informações, pesquisas, inovações e transformações. Outras formas de gerar
conhecimentos são definidas como não-formais, ou seja aquelas na qual o método não
possui uma sistematização que possa ser repetida de forma não eventual.
Atualmente vivemos um colapso dos sistemas educacionais nacional quanto
sua qualidade e conteúdo, mas também na vertente das novas possibilidades da
geração de conhecimento e na transmissão de informações, visto as formas
tradicionais de educação que não agregam tantas experiências e não geram tantos
valores oriundos de estratégias do quadro negro ou branco, das transparências e do
data show. Muitos não sabem ou não conseguem entrar em sala de aula sem seu
aparatos tecnológicos ou mesmo não sabem transformá-los em um instrumento
didático de ensino.
Muitas vezes os professores e alunos comentam que o filé mignon das
instituições de ensino está nas relações geradas entre aqueles que possuem o
conhecimento e daqueles que os desejam. Fala-se também em competências, que
para alguns ainda tem a ver com conhecimentos, habilidades e atitudes, mas que
possui um rol de variáveis que se relaciona muito mais com o comportamento e a prédisposição do individuo do em estar aberto para o aprendizado e para as novas
situações que geram vivências e experiências do que qualquer outra coisa. Não adianta
termos professores preparados para agregar valor ao ensino se ainda temos alunos
que estão sentados nas suas cadeiras pensando somente na nota que precisa "tirar" no
final do semestre.

Semanas atrás fiz uma avaliação daquelas tradicionais, com questões abertas e
de interpretação de texto. Todas as respostas estavam contempladas nos textos de
alguma das perguntas. Ao entregar as notas, 60% da turma abaixo da média, 30%
acima de 7,0 e apenas 1 com 9,5.
Então para tentar entender o que havia acontecido perguntei ao Paulo o que
ele fez para a prova, sem falar da nota ou mesmo entregar a ninguém. Paulo me
responde com uma nova pergunta: Professor. Fiz o que? Apenas estudei. Indaguei
novamente: Quanto tempo? Sua resposta foi de 2 horas.
Depois informei a turma a nota de Paulo e a nota dos demais. Perguntei
novamente: Estudaram? A metade corajosa da turma levanta a mão dizendo que
não.Então comecei a contar a todos a história do Paulo, que trago um trecho para
contextualizar o texto.
Paulo é um garoto de 19 anos, filho de pescador da cidade de Garopaba, com
certeza absoluta seu avô foi pescador de baleia. Um afrodescentende bonito de se ver.
Um dos únicos do curso que frequenta. Fala seu manezés tradicional. É aluno do
Prouni e acorda as 4h30m da madrugada, por que a manhã ainda nem chegou neste
horário. Pega um ônibus da prefeitura que paga apenas R$50,00 por ano e se desloca
durante 2 horas para a universidade. Quando chega fica sentado na praça de
alimentação mais uma hora e meia esperando o horário da aula. O ônibus leva alunos
para várias universidades e a de Paulo é a primeira da rota.
O restante dos alunos quietos. Podia se ouvir as asas dos mosquitos que vivem
na sala 120 do Bloco D. Faça então a pergunta crucial da minha intervenção: Paulo. O
que a universidade representa pra você?
Responde sem pestanejar: Professor. A universidade vai mudar a minha vida. Se
eu ficasse na minha cidade eu seria como o meu pai, pescador ou iria trabalhar em bar.
Isto aqui pra mim representa muita coisa, tem um significado muito grande.
Será que preciso contar a história toda? Paulo é cabra da peste como eu digo.
Agora será que eu como professor estou sendo significante na formação de Paulo? Ou
será que ele sairá da sala pensando que todo o esforço que é feito todos os dias vale a
pena?

O conhecimento tem significado para aquele que entende que a sua falta é
extremamente prejudicial, seja para a vida ou para a nota. Aqui cabe dizer que uma
das meninas colegas de Paulo levanta a mão dizendo que estava apenas interessada na
nota. Pobre criatura. Disse-lhe: Minha linda. O conhecimento não vale nota, o
conhecimento é para a vida toda.
Esta diferenciação esta sendo feita pela galerinha radical, como chamávamos
quando eu trabalhava em um hotel de luxo. Aqueles de 4 a 10 anos. Querem hoje
aprender de tudo. De cozinha a mandar mensagens pelo celular. Do soltar pipa a ler
um livro digital.
Estes caras já sabem que conhecimento não esta só na escola. Que informação
vale mais do que qualquer coisa e que colocar o conhecimento em prática tem mais
valor do que apenas tê-lo. Isto se chama sabedoria. Quanto ainda temos que
aprender?

Com certeza tu vais lembrar daquele pior professor que você tinha.

Daquele que cobrava mais, que se dedicava; e, que naquela época você o chamava de
rigoroso. Bom! Eles fora os cara com o que eu mais aprendi. E, digo mais. Como eu
aprendo com os meus alunos, com as situações do dia-a-dia e com as coisa que vejo na
Internet.
Queres saber o método? Tesão com T maiúsculo e pré-disposição de ensinar e
aprender.

Liliane é uma paraense que esta ensinando sua família a ser pós-industrial
mesmo sendo diarista; trabalha por que gosta e consegue viver do seu jeito e ser feliz
ao mesmo tempo. Depois de meu período sabático em 2007 no sul da Itália junto ao
escritor do livro Ócio Criativo, o sociólogo Domenico De Masi, voltei a Brasil convicto
que poderia manter as coisas que eu fazia na Itália e ainda transformar as formas de
trabalho e vida de minha esposa, visto que ela é também um mente-de-obra.
Depois de algum treinamento intensivo Fernanda, minha esposa conseguiu
compreender que as coisas prazerosas podem ser feitas juntamente com o trabalho;
que o trabalho pode virar algo que lhe gere conhecimento e informações ao mesmo
tempo que pode ter um tempo menor do que estamos acostumados. Então, depois de
algum tempo a compreensão se manifestou na prática e hoje ao invés de ser
dominada pelo relógio e pelas ocupações enfadonhas Fernanda atende seus alunos de
Língua Inglesa de acordo com a demanda e com as possibilidades, tanto deles, quanto
dela. O mais interessante é que trabalha menos, se estressa menos, aprende mais, se
relaciona melhor e para completar, ganha mais do que ganhava antes, quando
trabalhava em franquias ou escolas. Pode ainda utilizar seu tempo livre para fazer
pilates, cuidar do filho, levar a cachorra na petshop e fazer naturologia.
Parece fácil não é mesmo? Que nada! Levei alguns meses para fazer com que
deixasse a escola e entendesse que a vida é curta e precisa ser aproveitada ao máximo;
e, que o espaço de trabalho não existe mais, que tempo é algo realmente relativo,
como já dizia aquele cara da língua de fora do cabelo arrepiado. Mas se desvencilhar
das amarras de uma mesa para sentar, de um chefe para cutucar e de um horário para
cumprir é complicado. Os sociólogos poderiam chamar isto de alienação.
Agora o que eu não esperava era que Liliane nossa diarista fosse industrial sem
mesmo ter lido uma linha de qualquer autor que fale sobre trabalho pós-industrial.
Quando fizemos o nosso contrato de trabalho, dissemos: você pode chegar perto das
7h30m e ficar até a hora que terminar o trabalho e se quiseres te damos uma carona
antes de deixar o pequeno no colégio, que fica por acaso perto da sua casa. Não

precisa vir aos sábados e quando precisarmos combinamos antecipadamente quando
é necessário ficar mais ou menos tempo, almoça conosco.
Coisa boa não é mesmo? O pior é que pensamos que ela não iria aceitar, pois
quando se fala em não ter horário para chegar, se fala também em não ter horário
para sair. Ela aceitou e começamos então a vigorar o nosso contrato.
Chega cada dia em um horário diferente, mas sempre antes das 8 da manhã.
Faz todo o trabalho e volta e meia esta pronta antes de nós para sairmos para a escola
do João Vitor. Trabalha em outros lugares sem nada fixo para complementar a renda. É
apaixonada pelos nossos animais de estimação e chama nosso filho de filho. Cuida da
casa que é uma beleza e adora cozinhar. Faz aquilo com um prazer danado. Escuta
música, canta e limpa que é um espetáculo. Faz escambo, por que troca com as suas
patroas sua faxina por produtos de beleza e esta sempre "embonecada". Muitas vezes
ouvimos ao telefone conversando com sua família e dizendo que está feliz, que
trabalha pouco, ganha para viver bem e conta que tá fazendo até academia.
Seus irmãos volta e meia lhe dizem que este trabalho não é trabalho. Aqui tá a
peça chave. Entendemos trabalho como algo penoso, que desgasta, cansa e tortura.
Alguns realmente são assim, mas cabe ao sujeito criar um modelo mental que possa
alterar sua atitude frente a ação laboral.
É o que Liliane faz. Precisa trabalhar, não é letrada, mas tem sabedoria e
consegue entender que quanto melhor for a sua faxina, quanto mais organizado for o
guarda-roupas do cliente, mas ela pode cobrar e menos precisa trabalhar. Uma lógica
simples e que se vincula ao profissionalismo e a excelência na prestação de serviço.
Imaginemos se Liliane tivesse a oportunidade de ler o Ócio Criativo. Melhor nem
pensar, senão perderia a nossa diarista, que virou mensal.
Aquela percepção de um lugar para sentar e colocar o casaco nos dias de frio
tende a cada dia acabar. O tempo de trabalho como eram classificados pelos autores
de lazer e recreção, dividindo-o em trabalho e tempo livre, creio que não vai mais
existir.
Fernanda e Liliane não sofrem de estresse, L.E.R e demais doenças da
aceleração. Seus chefes que 99% são seus clientes entendem se chegarem atrasados
por causa do trânsito ou por que o filho ou sobrinho ficaram doentes.

Dizia dia destes aos meus alunos: Quando alguém é excelente em sua profissão,
ou seja, faz melhor que os demais, todos entendem e relevam alguns atrasos, faltas e
coisas do gênero, por que se sabe que será difícil achar outro cérebro ou serviço do
mesmo nível. Agora quando se é igual aos demais, não tem jeito não; terás que bater o
ponto e muitas vezes ficar esperando a hora passar para ir para casa. É claro que não
dá para se jogar nas cordas, porque manter o sucesso é o principal e a mais difícil de
todas as tarefas.
A formula é simples. Excelência e visão de que tudo isto que vivemos é
transitório.

Na última semana de novembro estive desenvolvendo um trabalho junto a
equipe da IEDUCORP na cidade de Chapecó, região Oeste do estado de Santa Catarina.
Durante dois dias pude transmitir a empresários e colaboradores de organizações da
região um pouco dos conceitos pós-industriais, bem como a importância de criar
equipes e desenvolver competências interpessoais.
A primeira etapa do conteúdo abordado está na vinculação sociocultural de
trabalho, na categoria industrial e na pós-industrial. Dentro os princípios do modelo
industrial temos para Alvin Toffler a padronização, a especialização, a sincronização, a
concentração, maximização e a centralização. Estes compuseram e ainda compõem
organizações neste modelo que também propícia a pouca integração visto o
fracionamento das ações de trabalho e a maior busca pela maximização de resultados
em um menor tempo de operação.
Já os trabalhadores pós-industriais para Domenico De Masi assim como suas
organizações estão calcados na intelectualizarão, na criatividade, na ética, estética,
feminilização, subjetividade, afetividade, desestruturação e na busca pela qualidade de
vida.
No foco da desestruturação cabe apenas um lembrete: as variáveis principais
para este entendimento se relaciona ao tempo, ao espaço, as relações sociais. Quanto
ao tempo hoje o tempo destinado ao trabalho está vinculado ao tempo do cérebro, ou
seja, os mentes-de-obra nunca param de pensar; e, em consequência disto nunca
param de trabalhar. O cérebro é a maior ferramenta de trabalho auxiliada pelos
equipamentos tecnológicos, como os computadores, iPads, iPhones, internet e e
outros apetrechos que ajudam esta relação.
Com esta caracterização o espaço de trabalho tende a se transformar, bem
como por vezes não existir. Não se tem mais um espaço físico definido para trabalho,

qualquer local pode ser um local de trabalho desde que se tenha uma conexão de
internet. Hoje estou escrevendo da praça de alimentação da universidade onde atuo.
Empresas de co-working alugam escritórios para empresas e profissionais que não os
possuem. Este contexto requer um repensar nas relações sociais, de trabalho e de
família. Em grande parte estas relações se virutalizam, mas também possibilitam uma
ampliação do networking, tornando-o global, já que as relações pelas redes sociais
podem transpor as esferas geográficas. Já estamos conectados 24 horas por dia,
administrando nossos avatares e nossos contatos.
A Geração Y já estão nos demonstrando estas questões. Confira o vídeo abaixo
e fique atento aos detalhes de interação. Viramos avatares e avatar quer dizer
encarnação de um Deus. Os empresários da sala ficam me olhando como se eu
estivesse falando alguma coisa que não fosse verdade.
Complemento uma fala dizendo que não precisam se preocupar em competir
com estes garotos e garotas, pois será difícil alcançá-los, se preocupem em gerir a
carreira deles de forma que possam interagir em equipes e desenvolver ações que
sejam geradoras de resultados. Quem sabe desta forma todos terão sucesso.
Esta manifestação de gerir os geradores deste novo século, pois há uma
desorientação completa, visto que quando se tem no armário mais de uma gravata
azul, fica muito difícil escolher qual dos tons de azul usar, mesmo que todas sejam
azuis. Este é o mundo dos Ys. Muitas possibilidades, várias coisas que podem ser
desenvolvidas, mas também muitas indecisões e receios. Parece-me que quanto mais
possibilidades temos de escolha, mais as escolhas se tornam difíceis de serem feitas. É
neste contexto que trago o gerir a carreira. o gestor será muito mais um coach do que
qualquer coisa.
Continuo o encontro trazendo para o espaço de aprendizagem as relações de
necessidades e desejos, com uma pequena historinha retirada do livro La Fantasia e la
Concretezza de Domenico De Masi, traduzido para o português como Criatividade.
“Cada manhã na África uma gazela se levanta. Sabe que deverá correr mais
rápido do que o leão, ou será comida. Cada manhã na África um leão se levanta. Sabe

que deverá correr mais do que a gazela, ou morrerá de fome. Quando o sol surge não
importa ser um leão ou uma gazela. É melhor começar a correr".
Um tem a necessidade de comer e o outro de não ser comido, mas será que
todos os dias devemos correr, ou antes devemos monitorar onde se encontra o leão
ou o quanto de esforço é necessário para alcançar a gazela?
Esta historinha representa bem os dias atuais, uma correria desenfreada sem
ao menos tentarmos compreender o que somos, o que queremos, o que devemos
fazer, o como nos relacionarmos para alcançar os resultados. Então antes de correr é
melhor olhar em volta e definir um percurso, pois simplesmente correr pode se
transformar em uma corrida sem propósitos ou mesmo sem direção. Correr para
sobreviver denota falta de visão estratégica e planejamento, bem como a falta de
envolvimento entre equipes de trabalho e suas reais possibilidades de resultados.
Desta forma, para a alteração destes modelos mentais que ainda persistem em
nossas organizações algumas dinâmicas de grupos são realizadas para mostrar quanto
nosso modelo mental é definido e defini o que nós somos. Isto resulta em um
esquema de que para alteramos um possível comportamento, necessitamos alterar
um pensamento. Estas variáveis me fazem lembrar quando eu era aluno de Educação
Física, na qual aprendíamos que o aprendizado se manifestada em um percurso
cognitivo, associativo e autônomo.
Infelizmente não compramos pessoas prontas para determinadas atribuições
ou funções, compramos por vezes competências, mas como estamos sempre em fase
de aprendizado, ou seja, não existe o profissional que você deseja no almoxarifado.
Mesmo que tenhamos competências instaladas, estas precisam em determinados
momentos, projetos, processos e ações se adequarem a nova realidade ou situação.
Esta desconstrução gera um movimento interno de adaptação e transformação, bem
como da utilização das competências individuais em grupo. É neste momento que as
interações agregam valor ao negócio, gerando as competências coletivas.
Neste foco as competências podem ser desenhadas não somente pelo
conhecimento, habilidades e atitudes, mas também, o incremento da experiência
independente da idade do indivíduo, já que experiência não esta relacionada com o
conceito de vivência. A atitude vai além da pré-disposição do individuo ou de seu

perfil, mas se direciona para o campo do envolvimento e da vontade de realização e da
performance.
Neste viés o envolvimento além das possibilidades de relações interpessoais
desenvolvidas o envolvimento está calcado na visão, ou seja, qual o sentido do
trabalho que executam; nas oportunidades apresentadas, nos incentivos oriundos de
suas ações; no impacto gerado por aquilo que se faz; no sentido de fazer parte; e, no
seu crescimento.
Estas variáveis devem ser consideradas por gestores e equipes, visto que este
movimento gera uma sinergia em torno das causas pessoas e coletivas, dos contratos
psicológicos gerados, buscando uma otimização e maximização das ações com foco no
resultado.
Integrar pessoas para multiplicarem seus resultados são ações desenvolvidas
nas empresas com foco na geração de competências, como vimos acima. Quando estas
são de necessidade técnica os programas de capacitação dão conta das necessidades,
porém quando estão na categoria atitude e experiência as necessidades são de
programas experienciais em grupo visando uma melhora ou aquisição de
comportamentos e pensamentos que possam estar alinhados as necessidades da
empresa, desenvolvendo assim uma cultura organizacional que propicie a melhora do
resultado.
Cultura organizacional se faz todos os dias, capacitação também, conversa e
mais conversa, pois senão os treinamentos, as capacitações, as experiências dentro ou
fora da empresa não se perpetuarão e não terão resultados.

" Il faut cultiver notre jardin" Voltaire ("é preciso cultivar nosso jardim")

O final do ano se aproxima e se inicia um clima de solidariedade entre as
pessoas, já que o espírito do natal propicia este tipo de sentimento. Será que daria
para ter um cartão de milhagens solidária, assim como temos aqueles que pontuam
toda a vez que entramos e saímos dos aviões?
O que é ser solidário? Será que sou quando dou meu lugar no acento do ônibus
para uma anciã? Para Emile Durkheim, sociólogo Francês (1858-1917), em sua obra
intitulada A Divisão do Trabalho afirma que a sociedade era mantida coesa por duas
forças de unidade. Uma em relação a pontos de vista semelhantes compartilhados
pelas pessoas, por exemplo, valores e crenças religiosas, o que ele denominou de
solidariedade mecânica. A outra é representada pela divisão do trabalho em profissões
especializadas, que foi denominada de solidariedade orgânica.
A solidariedade mecânica é caracterizada na fase primitiva da organização
social que se origina das semelhanças psíquicas e sociais (e, até mesmo, físicas) entre
os membros individuais. Para a manutenção dessa igualdade, necessária à
sobrevivência do grupo, deve a coerção social, baseada na consciência coletiva, ser
severa e repressiva. O progresso da divisão do trabalho faz com que a sociedade de
solidariedade mecânica se transforme. Já a solidariedade orgânica está na
complementação de partes diversificadas. O encontro de interesses complementares
cria um laço social novo, ou seja, outro tipo de princípio de solidariedade, com moral
própria, e que dá origem a uma nova organização social - solidariedade orgânica.
Sendo seu fundamento a diversidade, a solidariedade orgânica implica uma maior
autonomia, com uma consciência individual muito mais livre.
Trocando em miúdos uma se baseia características mais intrínsecas e a outra
extrínseca ao ser humano e a dinâmica social que ele possui.
Neste mês, várias foram as campanhas solidárias pontuais que me apareceram
para contribuir; sendo que em alguns momentos me senti em uma obrigação solidária,
gerando créditos solidários na marra. Então, a questão que está posta voltou-se a

minha mente por algumas vezes. Será que tem gente que é solidário só no final do
ano? Ou pela falta de afinidades com os demais não é solidário por que não sente e
não vê?
Isto se reflete em todas as nossas atitudes do nosso dia-a-dia. Cumprimentar as
pessoas, abrir uma porta, ser gentil, ajudar quando alguém precisa elogiar quando
algo de bom é realizado. Dar uma carona no guarda-chuva para que a moça não
estrague a chapinha e tantos e tantos pequenos gestos diários que além de serem
gentis são solidários.
Isto precisa ser ensinado para as novas gerações ou para aqueles que têm um
nariz voltado para a lua. Hoje pela manha presenciei uma cena fantástica. Ao abrir a
porta de acesso ao prédio uma das nossas colaboradoras observou que havia alguém
do lado de fora querendo entrar. Então, a moça com uma xícara na mão e a outra na
porta abriu para a passagem para o ser que estava do lado de fora. O ser simplesmente
passou e deixou um rastro, na teve bom dia, não teve obrigado e não teve nem mesmo
um pequeno olhar. Um ato de solidariedade e um ato de falta de educação.
É assim; e, isto acontece todos os dias. Então, moça que abriu a porta fique
tranquila, você está acumulando créditos solidários. Um dia isto poderá ser debitado.
Mas, não se preocupe. Simplesmente acumule que já está de bom tamanho para
ajudar a humanidade e seu entorno.

"A produção de cultura e conhecimento requer
criatividade, no entanto, para produzir criatividade
se necessita possuir uma capacidade de gerar e
perceber emoções apropriadas, abrindo um canal
de comunicação entre o mundo, veiculando
sentimentos,

motivação,

indiferença

criativa,

senso de descoberta e de risco"
(Walter Santagata)

A sociedade pós-moderna em que vivemos a cada dia temos apenas uma
certeza: que tudo é incerto. Esta instabilidade mercadológica se observa de forma
concreta nas tecnologias desenvolvidas para celulares, computadores portáteis,
possibilidades de navegação na internet, criando uma sensação de que ao mesmo
tempo em que estas nascem já estão morrendo na sequência, quanto mais as
organizações se preparam, mais precisam estar preparadas, os concorrentes se
multiplicam e neste instante você pode estar concorrendo com alguém no outro lado
do planeta, crises financeiras surgem de mercados teoricamente estáveis.
Como passar por isto? O que fazer? O que pensar e sentir? Como equilibrar-se
dentro e fora do trabalho? Perguntas que fazem parte principalmente da mente de
gestores e líderes, mas também, estão sobrevoando a cabeça de demais pessoas da
sociedade.
No outro texto "Trabalho e prazer: as múltiplas relações na sociedade pósmoderna", apresenta uma forma simples de entender que é possível aliar a ideia de
usufruto dos momentos sejam estes de trabalho ou lazer. Apresenta também, a
criação de grupos criativos com competências diferenciadas, mas que convergem a um
mesmo objetivo. Para as perguntas que fiz acima, penso que só há uma reposta: estar
sempre a frente, criando cultura, conhecimentos, informações, conceitos e

principalmente criatividade e inovação; e, para este aspecto cabe uma reflexão sobre
as emoções, na qual estas fazem uma ligação entre o ambiente e a mente.
Ainda, no texto "Trabalho e prazer..." quando trouxe a transformação do
modelo mental, o âmbito objetivo (racionalidade e habilidade) e o subjetivo (opinião,
emoções, sentimentos e atitudes), e este no segundo item a mudança de atmosfera, o
apelo emotivo, o imaginário a expectativa e desta forma, gerar as emoções. Estas são
tão importantes para a criação de percepções ou do imaginário, que se consolidam em
nossas mentes que duas pessoas no mesmo ambiente, com os mesmos recursos,
possuíram percepções, sensações e emoções totalmente diferentes. Um caso concreto
do que estou falando: outro dia conversando com uma amiga quando lhe mostrei uma
foto de um concerto de música clássica ao amanhecer que pude acompanhar na
cidade de Ravello, Sul da Itália, esta perguntou-me como eu havia me sentido.
Respondi rapidamente que havia sido um dos momentos mais inesquecíveis da minha
vida, pois ela de forma singela disse que se sentiu estranha, que não havia ficado
confortável. Por mais criativos que os organizadores do evento foram buscando gerar
emoção e transformar sua ação em um momento inesquecível, para terminadas
pessoas presentes pode ter havido o processo inverso.
Gerar emoções não é fácil, principalmente emoções positivas e para isto o
processo criativo é algo de fundamental importância e para isto segundo Jamerson em
sua obra Postmodernism, or the cultural logic of the late capitalism, "a criatividade
lembra ser mais intensa quando o indivíduo é acometido da Síndrome Maníacodepressiva, do senso de culpa, desejo de autonomia, da atitude de risco, do
anticonformismo.”.
Além deste processo fora dos padrões que normalmente entendemos como
gênio, ou como louco, cabe também, algumas condições gerais ao processo criativo,
com base em um escopo: estar preparado, ser especialista, arriscar e ser tenaz; já que,
a criatividade é o processo na qual a mente transforma informações e combinações de
conceitos produzindo novas ideias.
Aquilo que for gerado com base neste processo individual ou de grupo
repercutirá, seja na esfera do conhecer ou do reconhecer, na percepção racional do

percebido, no desfrute e deleite da sensação e emoção, na manutenção ou no
esquecimento; e, este último, define se a ação criativa agregou valor ou não.
Por vezes sentimos um cheiro que nos lembra algum momento especial que
vivemos, um cheiro especial que lembra paixões ou lugares, imagens que nos lembram
vivências. Músicas que nos fazem chorar.
Este mundo das constantes transformações e incertezas geram para aqueles
atentos receptores, sensações, emoções e prazeres, criando um canal de comunicação
entre ambiente, corpo e mente, possibilitando novos processos críticos e criativos.

"A idéia que nascemos livres e iguais é em
parte verdadeira e em parte enganosa; na
realidade nascemos diferentes, mas
perdemos nossa liberdade tentando ser
iguais aos outros"
David Riesman
O trabalho e o prazer são dois aspectos que sempre permearam a vida humana
em todos os momentos de sua existência, bem como os diversos modos de produção.
Em qualquer alternativa, a percepção do trabalho e o prazer se manifestava com base
na sociedade em que o homem vivia. Creio que pensar o trabalho e prazer seja se
suma importância para o desenvolvimento das ações em nosso cotidiano,
principalmente o brasileiro, visto que, as constantes transformações reveladas pela
aceleração, dinamismo do mercado e competitividade fazem com que a gestão e seus
procedimentos seja adaptados a cada dia, semana, mês ou ano.
Atualmente, presenciamos grupos de países que se destacam pela produção de
informações e conhecimento, que geram produtos intangíveis agregados de valor,
estética, design e prestação de serviços, turismo, cultura; outro formado por modelos
produtivos predominantemente industriais, gerando produtos ou partes destes com
base na mão-de-obra e no trabalho fabril determinados pelo tempo e pela velocidade
de produção; outros, que predominantemente desenvolve produções agrícolas, na
qual o trabalho se manifesta mecanicamente e é determinado pela ação do homem e
da natureza; e, por fim, países que baseiam suas ações relacionadas a extração de
recursos hídricos e energéticos e na sua biodiversidade, baseados principalmente nas
suas fontes naturais e posicionamento geográfico no planeta.
Se pensarmos no trabalho pós-industrial tema deste pequeno artigo e como
base no que apresenta o sociólogo italiano Domenico De Masi, faz-se necessário
entender que este propõe uma alteração de modelo mental da sociedade, o qual se

contrapõe ao de produção industrial, visto que, busca redefinir posturas do homem
frente suas ações cotidianas de trabalho, lazer, família e relacionamento social; e,
principalmente, no prazer; do usufruto dos momentos, de forma que estes possam ser
agregados de significados. Esta transformação interior deve ser compartilhada entre
todos os atores do cotidiano - governantes, empresários, intelectuais, artistas e outros.
Um senso de valor crítico e criativo a permeia.
A ação produtiva no modelo pós-industrial é desprovida de divisão de tempo,
de espaço, família, trabalho, prazer, estudo, mas baseada na mescla de todos os
fatores componentes da vida, na qual as dimensões da vida individual e social são
vistas simultaneamente. Neste sentido, a alteração de pensamento requer de
gerentes, gestores e líderes um desapego do pensamento agrícola ou industrial, já que,
se o desenvolvimento das ações produtivas estão relacionadas ao modelo pósindustrial, mas o pensamento é agrícola ou industrial gera-se uma anomalia ou um
híbrido dos modelos produtivos, dificultando assim, um posicionamento de mercado, a
gestão e desenvolvimento de pessoas, a criatividade no processo produtivo, a estética
eo design, a inovação. Afinal, o pensamento industrial esta baseado na linearidade, na
cadeia de montagem, na padronização, no espaço e tempo determinado.
A realidade das empresas brasileiras vincula-se principalmente as suas origens,
a empresa familiar, na qual todos faziam tudo e, principalmente, o trabalho braçal.
Com a evolução do mercado e o desenvolvimento das empresas, a organização em sua
grande maioria cresce mais do que a mentalidade do seu fundador, cujo pensamento,
muitas vezes, ainda permanece no modelo industrial, ou seja, do fazer, do executar,
esquecendo-se do planejar, criar, gerar estética, significado, ou seja, da gestão,
transcendendo o âmbito da execução, visto que muitas vezes o prazer estava
relacionado a construção do trabalho realizado com seu suor ou com suas próprias
mãos.
A transformação do modelo mental para pela alteração das variáveis de
personalidade, seja no âmbito objetivo (racionalidade e habilidade) que ocorre por
meio da combinação, reflexão, análise e comprovação; seja no âmbito subjetivo
(opinião, emoções, sentimentos e atitudes) manifestando-se com no apelo emotivo e

na imersão em uma nova realidade - atmosfera; e ainda, as necessidades e desejos que
são reflexos das transformações das variáveis subjetivas e objetivas.
Com um olhar nestes aspectos é que a cada dia as empresas investem no
capital humano, envolvendo o objetivo, o subjetivo, as necessidades e desejos
individuais e coletivos, que se mesclam a estratégia organizacional, aos ritos, crenças,
missão, visão e valores, acrescidos a cultura projetada pela e para a empresa por
intermédio de seus colaboradores. O desenvolvimento de programas de outdoor
education, imersões de executivos em outros mercados, transferências para
determinadas regiões ou países, programas de team building e outras ferramentas que
possibilitam a geração e mudança de pensamento e comportamento, conduzem o
colaborador a uma ocasião de trabalho e prazer unidos em um mesmo momento,
juntamente com o desenvolvimento da criatividade individual e coletiva, de maneira
espontânea, lúdica e prazerosa.
Estas ações fazem com que o trabalho seja provido de prazer e que o prazer
possa contribuir para o trabalho, ou mesmo, seja trabalho: é que o entendimento do
trabalho como algo mesclado a todos os demais aspectos da vida, e desprovido de
tempo e espaço, faz com que o trabalho e o prazer sejam unos.
Não seria correto pensar que todos os países ou todas as empresas poderão ter
estes tipos de trabalhadores ou poderão aliar trabalho e prazer, visto que, para cada
pós-industrial, ainda necessita-se de alguns industriais ou agrícolas. É impossível negar
que os mentes de obras não necessitarão dos mãos-de-obras. Nem mesmo é correto
pensar que o prazer é algo proibido ou que se vincula especificamente ao carnal, ou
mesmo, que o trabalho se apresenta como um instrumento de tortura, ou um castigo,
que a desaceleração é inexistência de competitividade, que a contemplação não é
trabalho e que não competir é inferiorizar-se. Mas, também é difícil falar de prazer em
um trabalho alienante, enfadonho, empobrecido, repetitivo, no qual o único
pensamento é da necessidade de um tempo livre.
Cada situação e cada modo produtivo requerem um pensamento específico, o
difícl é entender como uma organização que possui os três modos produtivos pode se
posicionar diante das diversas nuances de cada modelo e das diversas formas de
pensar que cada momento requer. Creio que a resposta esteja na formação de grupos

criativos, que possam aliar as diversas realidades e traçar diretrizes para as ações a
serem desenvolvidas nas empresas e manifestadas no mercado, em níveis transversais
e longitudinais. Ao mesmo tempo em que geram trabalho, geram prazer,
conhecimentos, produtos, serviços, conceitos.
Cumprir tarefas, prazos, criar, produzir, inovar, curar esteticamente, conhecer,
reconhecer, desenvolver, virtualizar-se, divertir, controlar, motivar, tornam-se desafios
aos gestores do mundo pós-moderno, no qual a relação trabalho e prazer
acompanham seu cotidiano, suas relações, suas manifestações, tornando-os livres,
iguais e diferentes.

Como costumo comentar com os meus alunos que se transformam em
orientandos nos finais de seus cursos, conclusão é uma palavra que realmente não
existe, principalmente no mundo em que vivemos. Mundo este que muito mais que a
aceleração, acesso a informação e conexão global, todos os dias temos novos
conceitos, modelos, teorias e empresas que nascem, outras que morrem e algumas
que envelhecem, como um ciclo natural de uma existência.
Então, para finalizar cabe apenas dizer um Muito Obrigado a todos aqueles que
foram protagonistas das historias que posteriormente foram transcritas em pequenos
artigos, a minha esposa Fernanda Regadas que tem sido uma ouvinte incansável e
paciente desde 1996. A minha mãe e aos meus filhos por serem protagonistas,
ouvintes e incentivadores das minhas ações e escritos.
Ao Professor Domenico De Masi que aparece em muitos dos escritos, pois em
2007 oportunizou-me durante 90 dias que eu o acompanhasse e este episódio
transformou minha vida.
Ao professor e amigo Elóy Simões por aceitar a condição de avaliador dos
artigos e posteriormente apresentador do livro. Assim como minha família e De Masi a
“cabeça iluminada” de Elóy me inspira. Aos demais colegas de universidade e
conversas que aqui seria muito difícil lembrar de todos. Vejam que cito apenas os
nomes daqueles que fizeram parte diretamente do livro, por que os aprendizados
diários com todos aqueles que me dão a oportunidade de convívio me fazem a cada
dia uma criatura melhor e com objetivos de transpor estes ensinamentos a outras
pessoas.
Aos alunos que nesta caminhada de mais de 15 anos como professor não foram
poucos. Quando digo que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, não há
demagogia ou camaradagem é a mais pura verdade. Prefiro aqueles que me
perguntam muito, pois me desafiam não só a responder, mas a estudar e atualizar-me.
A equipe do Studio Sapienza que tem me permitido conduzi-los e ao mesmo
tempo compreendido o quão importante é a educação para uma vida humana na
busca constante de um mundo melhor para todos.

E, por fim a você leitor que se chegou até aqui é por que leu os artigos ou
iniciou a leitura pelo final, como já fiz algumas vezes. Um olhar as referências, que
neste livro não aparecem, por que todos podemos ser referências independente de
sua classificação acadêmica, social ou hierárquica dentro de um mundo em
compartilhamento que permite a fruição daquilo que pode ser inovador, tradicional ou
mesmo habitual, mas que por muitas vezes passa desapercebido dos tarefeiros
existenciais.
É como se Sísifo encarnasse em alguns de nós, já que muitos estão fadados a
alienação e as atividades pobres e enfadonhas, sendo sabedor de seus potenciais e
possibilidades, mas condenados a uma função ordenada por outro e repleta da falta de
significados e sentidos para aquele que a desenvolve.
No mundo das possibilidades e dos contrastes como será a nossa velhice? Ou a
escolas e escolhas de nossos netos? Perguntas que faço aos meus alunos da área da
saúde nas segundas-feiras pela manhã. Se pudemos escolher nossas esposas ou ser
escolhidos por elas, já que as mulheres estão dominando o mundo, fazer escolhas é a
palavra de ordem nestes últimos tempos. Creio que devemos escolher aquilo que não
queremos que aconteça com a nossa existência. Boa sorte e que sejamos felizes.
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Com a Missão de “Desenvolver competências e fomentar soluções para
organizações e profissionais” o Studio Sapienza busca em cada atividade que realiza a
excelência , a troca de experiências,

a geração de novos conhecimentos,

o

desenvolvimento de habilidades e o despertar para novas atitudes e estilos de vida,
que possam contribuir para uma revolução humana individual e coletiva.
Os reflexos dos nossos pensamentos, palavras e ações influenciam a nós
mesmos e ao nosso ambiente, sendo cada pessoa um agente de transformação, que
em todos os momentos de sua existência tem o poder de conduzir, liderar, gerir,
incentivar e mudar pessoas, comunidades e organizações, por meio de um movimento
compartilhado de transformação, solidariedade, humanismo e desenvolvimento.
Nosso espírito se baseia nos valores que projetamos em cada atividade
desenvolvida e em tudo que propomos.

Valores como: comprometimento,

honestidade, resiliência, educação, criatividade, equilíbrio, cordialidade, harmonia
estão em nossa essência.
Entre em contato: www.studiosapienzabrasil.com

