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Caros leitores,

neste ano de 2010 completamos os nossos 10 
anos. Na próxima edição um especial sobre os 

destaques de nossa primeira década de muitos servi-
ços prestados. Nesta aqui, abrimos o ano divulgando 
as boas práticas de gestão de pessoas em duas em-
presas de Minas Gerais: Hiper-Roll e Forno de Minas. 
Nossa reportagem foi até a sede destas empresas 
nos municípios de Juiz de Fora e Contagem conferir 
de perto o que os mineiros têm de melhor. E é somen-
te a primeira de uma série de reportagens mineiras. 
Vale a pena folhear nossa matéria de capa.

Se Minas Gerais ganha destaque que o digam os tais 
Conhecimentos Gerais que, esperamos, os profissionais 
sempre mantenham em dia. Além de um teste especial 
com questões de nível médio, oferecemos aqui ao nosso 
leitor dicas de como se sair bem em uma Dinâmica de 
Grupo e a análise do porquê desta etapa ser cada vez 
mais decisiva nos nossos processos seletivos.

Diversidade de conhecimentos nunca é demais. 
É primordial. Por isso, nosso Personagem da edição 
é Haroldo de Mattos Lemos, Presidente do Instituto 
Brasil PNUMA (Comitê Brasileiro do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente). Afinal, temos 
que nos posicionar diante disso tudo o que aconte-
ce com o mundo. Haiti, Angra dos Reis,...qual será 
o próximo endereço das notícias que não gostamos 
de ler? RH pode e deve ser atuante neste tema.

E oferecendo bons temas para os gestores, entrevis-
tamos nesta edição Claudia Klein, Diretora Superinten-
dente de RH da L´Oréal, este sim um grande exemplo 
de RH Responsável. Não poderíamos deixar de desta-
car a posse de Leyla Nascimento, a primeira mulher a 
presidir o Sistema ABRH-Nacional. Estaremos juntos 
com ela nesta importante jornada! Boa gestão Leyla!. 

  Feliz 2010 a todos e boa leitura!

Joaquim Lauria
Diretor Executivo do Grupo LET

 “Minas e os tais Conhecimentos Gerais” 
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Editorial            papo com o lEitor

Grafologia e as Competências, de Luciana Boschi - Qualitymark Editora
O poder do grafismo, dos traços é muito maior do que aquilo que pen-
samos. E esta obra nos ajuda a entender isso por meio de uma das 
maiores estudiosas sobre este tema no Brasil. Cerca de 100 competên-
cias podem ser definidas pelos traços da escrita e contribuir para que 
os gestores coloquem realmente as pessoas certas nos lugares certos, 
afinal, como diz a autora, os sinais indicam a forma como a pessoa, 
sente, percebe e se relaciona com o mundo. 

Liderança Baseada em Valores Humanos, de Magui Guimarães - Quality-
mark Editora
A revisão do olhar corporativo que desloque o foco do objetivo no 
lucro para a predominância de valores como Verdade, Paciência, 
Retidão, Justiça e Amor é descrita por uma educadora organizacio-
nal da forma mais objetiva possível. Recado direto aos líderes que 
mal têm tempo para dividir suas tarefas. 

A Liderança Genial de Alfred P. Sloan, de Allyn Freeman – Qualitymark 
Editora
Itens como Oferecer aos Clientes a quantidade correta de opções, Usar 
somente fatos e estatísticas na tomada de decisões e Adquirir Negócios 
complementares continuam sendo práticas modernas para empresas 
do século 21 que o visionário Alfred Sloan, ex- CEO da GM  já defendia 
nos anos 50. Conheça mais nesse autêntico manual de gestão.

A Quinta Disciplina – Caderno de Campo, de Peter Senge – Qualitymark 
Editora
Se existisse um bê-a-bá quase completo para lidar com desafio poderí-
amos dizer que Peter Senge chegou lá com esta obra magnífica. Como 
montar equipes, projetar as ideias diretoras de uma organização, de que 
forma aproveitar o melhor do potencial de cada um, fazendo com que a 
equipe interaja com estilo inovador são algumas das estratégias muito 
bem definidas pelo autor.

dicas nEwslEt - livros
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ENTREVISTA ESPECIAL

a incessante, apaixonada e ilimi-
tada sede por tornar o mundo 
mais bonito encontra reflexos 

nos olhos e nas palavras desta cario-
ca, de 39 anos, casada e “com alma 
de paulista”, como ela define. Claudia 
Klein tem sob sua responsabilidade 
todo o leque de processos de ges-
tão de RH da L´Oréal Brasil, empre-
sa pela qual atua desde outubro de 
2007. E tornar o mundo mais bonito 
passa - na visão da L´Oréal Brasil e 
na de Claudia - por investir e motivar 
inovações e almas empreendedoras.

Antes de ser a diretora Superinten-
dente de RH da L´Oréal Brasil, Clau-
dia iniciou sua trajetória dando ênfase 
à formação: graduou-se em Estatísti-
ca, fez pós-graduação em Engenha-
ria Econômica e MBA Executivo pela 
Coppead (UFRJ). Já a vivência profis-
sional dela teve sua primeira etapa na 
Brahma (atual AmBev) em 1992, épo-
ca em que atuou nas áreas de Logís-
tica e Recursos Humanos (segmento 
de Remuneração e depois Generalis-
ta). O passo seguinte foi na área de 
Telecom na Nortel Networks e depois 
na ATL (atual Claro).

O aprendizado sobre mix de cultu-
ras em 15 anos, até chegar à L´Oréal 
Brasil, foi extremamente rico, segun-
do esta voluntária do Instituto Ende-
avor (empreendedorismo). Conosco, 
Claudia revela a visão moderna de 
gestão de uma empresa centenária 
que não para de crescer.

neWsleT – Como se estrutura o 
RH na L´Óréal Brasil e que impor-
tância esta área tem nas decisões 
da empresa?

ENTREVISTA

CLAUdIA KLEIN – diretora Superintendente de RH da L´Oréal Brasil

“Atitude empreendedora é fundamental”

Claudia Klein – O RH está no Comitê 
Executivo, se reporta diretamente ao 
Presidente e é par dos diretores das 
quatro Unidades de Negócio. O RH tem 
importância extrema e está no mesmo 
nível dessas Unidades, compartilhando 
decisões com elas. Nossa forma de tra-
balhar é focada nas pessoas, no como 
elas interagem na busca da inovação e 
no estímulo ao empreendedorismo. 

neWsleT – E você só consegue ex-
trair das pessoas este nível de inova-
ção se envolvê-las nos processos...

Claudia Klein – O nosso modelo de 
gestão é pautado em como identificar 
formas de acelerar a inovação. Uma de-

las é padronizar o mínimo possível, ou 
seja, buscamos o máximo de cada um. 
Não temos um manual sobre “como 
lançar um produto”. Acreditamos que 
ao não ter um manual como esse abri-
mos espaço para que cada um traga 
sua contribuição, faça diferente e vá 
além. Temos dentro do RH o processo 
de Learning for development (desen-
volvimento Organizacional) que apóia 
o desenvolvimento de competências 
capazes de suportar esse modelo.

neWsleT – Este “Learning” consis-
te no enfoque da capacitação?

Claudia Klein – Sim. O Grupo L´Oréal 
tem cinco Centros de desenvolvimento 

Foto: Alexandre Peconick
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ENTREVISTA

  “Precisamos de gente  
que enxergue oportunidades 

ao invés de problemas e  
com alta capacidade de 

construir relações”

de Competências L´Oréal e um deles 
está no Brasil. A preocupação com o 
desenvolvimento interno é chave. São 
escolas de desenvolvimento de conte-
údos comuns a uma zona geográfica 
da empresa. Em especial trabalha-se 
com conhecimentos relacionados ao 
segmento de beleza (exemplo: Estru-
tura do Cabelo). O objetivo é aproxi-
mar os países de uma determinada 
zona (América Latina, por exemplo) 
ao conteúdo ministrado na matriz da 
empresa na França. Com isso os cola-
boradores de vários países ficam mais 
próximos, o que também facilita a inte-
gração entre eles. 

neWsleT – Em 2009 a empresa 
completou 100 anos; neste âmbito do 
centenário qual foi o salto qualitativo 
no âmbito social?

Claudia Klein – A partir do centenário 
criamos a Oficina de Beleza L´Oréal 
Brasil com base nos pilares Educa-
ção, Juventude de Baixa Renda e 
Beleza. O projeto visa profissionalizar 
jovens entre 16 e 24 anos em Cabe-
lo e Maquiagem; mas também inclui 
aulas de Português, Conhecimentos 
Gerais, Empreendedorismo e visitas à 
L´Oréal.  

neWsleT – A L´Oréal Brasil já 
busca um profissional com perfil 
multifuncional no mercado ou esse 
profissional pode ter apenas este 
potencial que será desenvolvido 
após a contratação?

Claudia Klein – Queremos trazer pes-
soas no início de suas carreiras e for-
má-las internamente. Não fechamos 
vagas, construímos carreiras. E isso é 
possível porque ao longo de 100 anos 
a empresa só cresceu. dentro da cada 
Unidade de Negócio há pelo menos 
quatro marcas diferentes, ou seja, pos-
sibilidades de carreiras absolutamente 
distintas dentro da mesma empresa. 
O profissional pode mudar de marca, 

mudar de divisão e mudar até de país. 
Cada vez mais enviamos profissionais 
para o exterior.

neWsleT – E qual é o perfil de 
profissional que vocês buscam no 
mercado?

Claudia Klein – Exigimos competên-
cias relacionadas à atitude. Paixão pela 
inovação, criatividade e pelo setor de 
Beleza e Bem-Estar são fundamentais. 
Interesse pelo que é belo, pelas artes; 
ter um senso estético apurado. É pre-
ciso ver o tema Beleza de diferentes 
formas. Queremos empreendedores 
em sua essência que não dependam 
de orientações para realizar ativida-

executivos da empresa no dia a dia de 
trabalho. 

neWsleT – Que contribuições da 
cultura francesa (matriz do Grupo 
L´Oréal) agregam valor ao profissio-
nal da L´Oréal Brasil?

Claudia Klein – Os franceses nos tra-
zem um grande aprendizado sobre a 
busca da perfeição, pela diferença que 
agrega, do estímulo ao debate.

neWsleT – Como é o critério da 
L´Oréal Brasil para admitir profissio-
nais já com experiência de mercado 
e talentosos?

Claudia Klein – Embora nosso modelo 
de gestão tenha uma demanda maior 
para as promoções internas; se houver 
uma nova área de negócio ou se não 
acharmos o profissional aqui dentro 
vamos ao mercado buscar um profis-
sional com perfil mais sênior. Quando 
isso acontece o que realmente faz a di-
ferença é se o profissional compartilha 
dos nossos valores. Quanto maior sua 
identidade com nosso Modelo de Ges-
tão mais rápida será sua integração na 
nossa operação. Mas o nosso maior 
número de admissões se destina aos 
estagiários e trainees.

neWsleT – O seu senso estético e 
artístico se casa com o da L´Oréal 
Brasil?

Claudia Klein – Enxergo em mim mes-
ma uma identidade total com o negó-
cio da L´Oréal Brasil. Tenho fascinação 
pelo tema Beleza. Sou extremamente 
vaidosa, não apenas por ver os deta-
lhes dos produtos, mas também pelo 
enfoque da inserção social, uma vez 
que temos também, por exemplo, uma 
linha inteira de maquiagem para quem 
tem problemas de pele. Esse tratar a 
beleza respeitando a diversidade com 
a preocupação de levá-la a todos me 
emociona.

des. Precisamos de gente que enxer-
gue oportunidades ao invés de proble-
mas com alta capacidade de construir 
relações. Gostamos dos que valorizam 
os detalhes em tudo o que fazem. 

neWsleT – Por quê?

Claudia Klein – Porque acreditamos 
que tudo é possível e tudo pode ser 
construído na base do networking e do 
consenso. Tentamos ter o mínimo de 
rigidez e formalização possível. 

neWsleT – E qual é o maior desa-
fio de vocês na gestão com Pessoas 
para 2010?

Claudia Klein – É exatamente o de con-
seguir explicar este modelo de Gestão 
de Pessoas externa e  internamente. 
Porque evitamos escrever um modelo 
e explicá-lo literariamente. Essa expli-
cação tem que partir da percepção do 
colaborador em relação à atuação dos 
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PARCEIROS LET – ABRH-NACIONAL

e
la não se cansa de inovar e 
reinventar a arte de agluti-
nar pessoas de tendências 
distintas com o obstinado 

foco em cuidar de gente. Aos 55 anos, 
a professora Leyla Maria Félix do Nas-
cimento se tornou no último dia 15 
de janeiro a primeira mulher a assu-
mir a Presidência da ABRH-Nacional 
(Associação Brasileira de Recursos 
Humanos). Em 2004, aos 49, já tinha 
sido também a primeira a presidir a 
seccional fluminense (ABRH-RJ), da 
entidade.

Já em seu discurso de posse a 
diretora do Instituto Capacitare, deu 
detalhes do projeto VALORH – base 
do planejamento estratégico de sua 
gestão -, que tem como objetivo a so-
lidez e a transformação da ABRH no 
Brasil. Também enfatizou a intenção 
de internacionalizar a disseminação 
das melhores práticas de gestão das 
organizações brasileiras. “Empresas 

brasileiras têm muito a oferecer em 
termos de práticas de gestão às em-
presas de outras partes do mundo”, 
assegurou Leyla na cerimônia reali-
zada no hotel Grand Hyatt São Paulo 
(SP). Não à toa, destacou para a fun-
ção de diretor de Relações Corpora-
tivas Internacionais, seu “fiel e com-
petente escudeiro”, Nelson Savioli, 
Superintendente Executivo da Funda-
ção Roberto Marinho.

Outro ponto forte de sua gestão 
será o da mobilização. Por isso mes-
mo, Joaquim Lauria, diretor Executivo 
do Grupo LET Recursos Humanos, é 
o escolhido para ocupar a diretoria 
de Relações com Órgãos Represen-
tativos Sindicais. Executivo com larga 
experiência em negociação sindical 
– foi responsável direto, por exemplo, 
pelo primeiro acordo coletivo de tra-
balho pós-regime militar à época atu-
ando pelo SERPRO (Serviço Nacional 
de Processamento de dados) – Lauria 

terá papel decisivo nos avanços que 
a ABRH-Nacional pretende galgar em 
relação às questões de política traba-
lhista, progressos estes que estarão à 
disposição das organizações. Novida-
de que também chama positivamen-
te a atenção é a presença de Celso 
Niskier (Reitor da UniCarioca) na dire-
toria de Relações Governamentais.

Ex-Presidente da ABRH-RJ por 
duas gestões (2003-2006 e 2006-
2009), Leyla é graduada em Pedago-
gia pela UERJ, com pós em Educação 
e desenvolvimento de RH pela UFRJ 
e mestrado em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas. Ocu-
pa ainda uma cadeira no Conselho 
Empresarial de Responsabilidade 
Social e Ética da ACRJ (Associação 
Comercial do Rio de Janeiro). A visão 
moderna e precisa de educadora e 
empreendedora certamente oferecerá 
ao mercado boas surpresas nos pró-
ximos anos. 

LeyLa A PIONEIRA

Foto – Luiz Alonso

IMAGEM HISTÓRICA
 Leyla Nascimento (ao centro, de blazer 
preto e saia branca) recebe seus amigos 
para o momento mais especial de sua 
trajetória como voluntária. Na foto estão 
alguns dos principais Gestores de Pessoas 
do Estado do Rio de Janeiro

Janeiro / Fevereiro | 2010 | 5



CAPA

a
extrema competência e 
inteligência de tomar de-
cisões compartilhadas no 
momento certo e valorizar 

suas pessoas são diferenciais marcan-
tes de duas grandes empresas que 
NEWSLET visitou em Minas Gerais: 
Forno de Minas e Hiper-Roll Embala-
gens Plásticas.

Começamos nesta edição uma 
série de reportagens enfocando mo-
delos de empresas que acreditam e 
mostram seus resultados na prática da 
Sustentabilidade unindo o trabalho so-

cial à preocupação com as questões 
do meio ambiente. 

Cooperação e Comprometimento 
com o negócio da empresa são itens 
que não podem faltar ao colaborador 
da Forno de Minas, que é líder, no 
Brasil, de faturamento do segmento 
de pão de queijo. desde maio de 2009 
(inauguração da fábrica em Conta-
gem – MG) até meados de janeiro 
deste ano as cifras chegavam aos R$ 
13 milhões. São 180 colaboradores 
apenas em sua fábrica e cerca de 20 
mil clientes cadastrados. 

Além da fábrica, que ocupa um es-
paço físico de 25 mil metros quadra-
dos, e dos escritórios em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, For-
taleza e Recife, estão previstos para 
este ano a abertura de outros 14 filiais 
em diversos grandes centros urbanos 
do Brasil. Serão 22 até o final de 2010. 
Tudo para distribuir não apenas pão 
de queijo, mas também novos produ-
tos que serão lançados.

Esta expansão não seria possível 
sem colocar caráter estratégico na Ges-
tão com Pessoas. Por isso, em 2010 

Minas Gerais  
a nova Fronteira do Grupo Let
“JEITINHO SUSTENTAvELMENTE RESPONSávEL dE CUIdAR dE GENTE”
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O pOnTO CERTO
Emerson Pimentel e Gilberto 

Jardim, Operadores de 
Máquina, verificam na masseira 

o ponto certo da massa do 
pão de queijo; procedimento 

fundamental na Linha de 
Produção da fábrica
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CAPA

será intensificada a capacitação de suas 
pessoas por meio de cursos e parcerias 
com instituições de ensino técnico e su-
perior que, além disso, poderão incluir 
visitas de estudantes à fábrica.

“Buscamos um profissional acima 
de tudo comprometido; que se preo-
cupe em melhorar a cada dia; mas não 
fazemos questão de receber gente 
totalmente formada; se a pessoa tem 
grande potencial, nós investimos no 
desenvolvimento dela”, informa Kenya 
dias, Analista de RH da Forno de Mi-
nas e responsável pelos processos de 

recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento de pessoas.

Além de Técnico em Mecânica, Ele-
trônica e Automação a Forno de Minas 
contrata (ou conta com) Psicólogos, 
Nutricionistas, Farmacêuticos, Enge-
nheiros de Alimentos, Contadores e 
Administradores de Empresas. Todos 
absolutamente conscientizados so-
bre o risco físico e químico da conta-
minação no manuseio dos produtos. 
“Por isso, em parceria com a área da 
Qualidade, realizamos periodicamente 
o Minuto da Qualidade, que orienta e 

reforça procedimentos internos sobre 
a manipulação da matéria prima, do 
produto acabado e a embalagem”, ex-
plica Kenya.    

A integração entre todas as áreas 
da empresa, motivando ações empre-
endedoristas das pessoas – que se 
mobilizam independente da presença 
do líder – contribuiu muito, segundo 
Kenya, para aumentar a percepção do 
cliente quanto à qualidade do produ-
to final. Para chegar à mesa do cliente 
de forma saborosa, este pão de quei-
jo passa por inúmeros processos que 
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DEDICAçãO E EnvOlvIMEnTO
Jaider Moreira, Supervisor de 
Produção desde a inauguração 
da fábrica, é muito cuidadoso ao 
preparar os pães de queijo para 
iniciar a fase de congelamento

“A expansão da  
Forno de Minas não  
seria possível sem  

colocar caráter  
estratégico na Gestão  

com Pessoas”

vAlOR à EDuCAçãO
Phablo Alves, Assistente 
de Pessoas, cuidando 
da livraria durante a 
Semana Cultural  
da Hiper-Roll
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CAPA

exigem uma virtude que o RH da Forno 
de Minas gosta de enfatizar: a da Pa-
ciência.

“Tenho exata noção de que preci-
samos na gestão de Paciência para 
agir no momento certo e assim am-
pliar a confiança dos clientes”, refor-
ça Kenya dias, enquanto revela que 
a crise econômica foi na verdade um 
momento no qual a empresa, sobre-

tudo, ousou e criou. Hoje a Forno 
de Minas encontra-se em uma fase 
de amplo incentivo à Criatividade e 
construção do modelo de gestão, in-
clusive com redefinição do plano de 
cargos e salários.  

“Quando falamos em crise e exi-
gências de criatividade em tempo 
rápido, você acaba aprendendo e 
proporcionando, com paciência e 

trabalho duro, o aprendizado a ou-
tras pessoas”, diz a Analista.   

Nenhuma ousadia ganharia terre-
no, porém, sem a conscientização de 
que as “atitudes sustentáveis”, como 
economia de água e energia, além da 
reciclagem do papelão seriam etapas 
importantes. A Forno de Minas possui 
uma moderna estação de tratamento 
de efluentes (ETE) que proporciona a 
reutilização da água e dos resíduos só-
lidos. O entorno da empresa também 
recebe uma atenção especial com o 
controle quinzenal de pragas. 

A continuidade da visão de Susten-
tabilidade é um dos deveres de casa 
para a equipe de Kenya dias, que atua 
ao lado de Ana Maria Martins Araújo, 
Coordenadora de RH (em licença-ma-
ternidade durante esta reportagem) e 
outros profissionais de RH. Não existe 
na empresa a filosofia do “isso não é 
comigo”, ou seja, na eventual ausência 
de um funcionário a equipe se organiza 
e distribui tarefas; o líder não determina 
e nem impõe, apenas pondera, suge-
re e aceita opiniões. “Temos que estar 
sempre próximos e disponíveis mais a 
ouvir do que falar”, traduz Kenya.

Este ano a empresa pretende inves-
tir também na identificação e desen-
volvimento das lideranças por meio do 
projeto Back Up, novas portas que se 
abrirão a profissionais talentosos não 
apenas no mercado de Minas Gerais.   

Cidadania é ferramenta  
de construção

Amplo espaço junto ao número um 
da empresa para cuidar de pessoas 
com uma visão moderna de Cidadania 
é um dos pulos-do-gato para entender-
mos porque a Hiper Roll Embalagens 
Plásticas é, além de líder e empresa 
que mais cresce no ramo em Minas 
Gerais, a primeira empresa brasileira 
até hoje certificada na norma 14.937 
da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) em embalagens 
plásticas. 
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Kenya Dias  
(ao centro)  
e a Equipe  

de Produção  
que trabalha  

entre 6h e 14h

OpORTunIDADE
Laura Mesquita, 

26 anos, estudante 
de Engenharia de 

Alimentos e Estagiária 
da área de Qualidade, 
verifica o tamanho se 
o pão de queijo está 
dentro do tamanho 

padrão estebelecido
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“Unimos a valorização humana às 
preocupações com o meio ambiente; 
temos, por exemplo, uma parceria com 
a Universidade Federal de Juiz de Fora 
para um projeto no qual os pesquisa-
dores do departamento de Botânica 
no estudo da mata atlântica; propor-
cionam aos nossos funcionários uma 
visão diferenciada para a questão do 
meio ambiente; são práticas simples, 
mas com grandes resultados”, asse-
gura Rosângela Vidal, Gerente de RH 
da Hiper-Roll, empresa com 350 cola-
boradores localizada no bairro distrito 
Industrial em Juiz de Fora (MG).

Qualidade no ambiente de traba-
lho fruto do investimento em projetos 
sociais é uma espécie de combustível 
para o crescimento da empresa que 
ao final de 2009 recebeu o “Selo de 
Responsabilidade Social” concedido 
pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social de Juiz de Fora. Vinte e duas 
empresas concorreram e apenas três 
foram contempladas. “Entramos ape-
nas para receber um feedback e nos 
surpreendemos com a premiação”, 
comemora Rosângela ao lembrar que 
a empresa conta ainda com menores 
aprendizes e profissionais com defici-
ência física totalmente integrados às 
práticas da Hiper-Roll.

A percepção e a confiança do co-
laborador da Hiper-Roll na empresa 
se solidificou, segundo Rosângela, 
no engajamento de todos no trabalho 
durante o período da crise econômica. 
Aumentou a união e a intensificação 
da definição de metas. “Hoje cada tra-
balhador precisa se avaliar dia a dia e 
saber o que se espera dele”, define a 
Gerente de RH.

Até para dar suporte a este traba-
lho às ações sociais estarão sendo 
aprimoradas em 2010. A começar 
pelo programa de escolarização bá-
sica em parceria com a Prefeitura de 
Juiz de Fora. Se até 2009 os colabo-
radores faziam a complementação 
do ensino fundamental no horário de 
trabalho, este ano o benefício será es-
tendido aos seus familiares. Quem tem 
no mínimo um ano de empresa pode 
receber bolsas de estudo para fazer 
qualquer curso não apenas aqueles 
que complementem sua atividade na 
Hiper-Roll. “Alguns fazem cursos como 
Radiologia e Enfermagem cuja aplica-
bilidade não é imediata; mas isso não 

CAPA
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Em nossas andanças pelas terras al-
terosas verificamos algumas contribui-
ções importantes do RH mineiro para o 
Brasil, que abaixo relacionamos:
- O envolvimento com questões huma-
nas é enraizado
- Há uma forte tendência de se motivar 
os micro-empreendedores dentro das 
empresas
- O olhar sobre a gestão é mais suave, 
sem radicalismos, ou seja, quase não 
há cobranças que gerem estresse; o 
estresse é desafiante, mas o mineiro 
parece ter um termômetro capaz de 
medir o limite do “bom estresse”.
- Humildade como facilitador da comu-
nicação interna (com funcionários) e 
externa (com clientes e fornecedores)

PERCEPçõES  
SOBRE O RH DE MINAS

“Precisamos ter um olhar 
mais crítico para o talento 

que cada um tem”
Rosângela Vida – Hiper-Roll

Rosângela Vidal (Hiper-Roll) e 
Kenya Dias (Forno de Minas) 
receberam a equipe de NEWSLET 
com muito acolhimento e 
simpatia, bem ao estilo mineiro

Funcionário da ETE  
da Forno de Minas
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é o que importa, nosso investimento é 
na felicidade e empregabilidade das 
pessoas, pois precisamos pensar mui-
to na sociedade, no entorno da empre-
sa”, enfatiza Rosângela que em 2009 
conheceu o conceito sobre Felicidade 
Interna Bruta (FIB – ver em NEWSLET 
nº16) o qual pretende implementar na 
Hiper-Roll.

E não será nada complexo. Há oito 
anos promovendo o Seminário Interno 
de Qualidade, que a cada ano trabalha 
a reflexão interna sobre tema como 
Sustentabilidade, Pessoas, Comuni-
cação, entre outros, o RH da empresa 
com expertise na produção da embala-
gens plásticas flexíveis já está semean-
do felicidade em suas dependências.  

Em meio à rotina de trabalho, mas 
sem prejudicar a produtividade, a em-
presa promove espaços lúdicos que in-
cluem atividades de danças, teatro, con-
tadores de histórias, painéis de músicas, 
poetas e pintores. “Em uma das ativida-

des da dança realizada pela Companhia 
Inércia Zero, os colaboradores desen-
volveram uma relação muito rica entre o 
movimento da dança e as ações deles 
no trabalho”, lembra a Gerente de RH.

Já na prática do Hiper-Família, tam-
bém muito aguardada, os aniversarian-
tes do mês convidam familiares para 
que estes possam conhecer a empresa 
que conta com áreas de descontração 
como o Centro de Convivência, um 
espaço de lazer para aliviar o estresse 
do dia a dia. “Precisamos ter um olhar 
mais crítico para o talento que cada um 
tem, se as pessoas estão felizes no am-
biente, confortáveis, então poderão dar 
o melhor de si mesmas”, afirma Rosân-
gela que entende o RH como um for-
necedor de “infra-estrutura emocional” 
para o trabalho, uma vez que o aspecto 
técnico apenas não é suficiente. 

Para 2010, além do Grupo LET ter se 
colocado como um parceiro de solu-
ções globais para estas duas empresas 

Está operando desde 16 de novembro 
de 2009 o escritório do Grupo LET em 
Belo Horizonte, localizado em área no-
bre da cidade à Rua São Paulo 900, 
salas 806 e 807, Centro. Cristina Fer-
reira Martins, Auxiliar de departamento 
de Pessoal; Raquel Ramos, Assistente 
Administrativa (na foto da esquerda 
para direita) e uma psicóloga atendem 
os clientes locais. Em BH o Grupo LET 
está capacitado a realizar os mesmos 
serviços que já o faz nos demais escri-
tório e na matriz. O telefone do Grupo 
LET em BH é 31-3213-2301. José Rena-
to Alverca (também na foto acima) é o 
Comercial responsável pelo escritório. 

GRUPO LET ABRE  
ESCRITÓRIO EM BH 
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As atividades esportivas, sociais e 
culturais na Hiper-Roll fazem parte do 
dia a dia dos funcionários e mobilizam 

todas as áreas da empresa

(oferecendo palestras sobre ferramen-
tas de RH), Forno de Minas e Hiper-Roll 
deixaram clara sua proposta em atuar 
no entorno de suas empresas. desafios 
ousados são com eles mesmos.

Aula de 
ginástica 

laboral na 
Hiper-Roll

InTEGRAçãO
A peça “Pluft, o 

Fantasminha” foi 
encenada pelo 

grupo Tearte 
para filhos de 

funcionários da 
Hiper-Roll



PERSONAGEM

p
resenciamos diariamente 
uma série de fenômenos 
naturais que comprovam o 
quanto o homem vem de-

gradando o planeta. Mais do que ame-
nizar o Aquecimento Global, ter uma 
visão ambiental é uma tendência para 
o sucesso do negócio de qualquer or-
ganização. Quem garante é o professor 
Haroldo de Mattos Lemos, Presidente 
do Instituto Brasil PNUMA (Comitê Bra-
sileiro do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente). 

A visão científica, com embasa-
mento preciso, de um dos maiores 
profissionais do tema Meio Ambiente 
na América Latina, torna ainda mais 
explícita a necessidade de sairmos da 
inércia. Tendo sido o primeiro Presi-
dente da FEEMA (Fundação Estadual 
de Engenharia do Meio Ambiente) em 
1975 e com Mestrado em Engenharia 
Sanitária e Ambiental pela delft Uni-
versity of Technology (Holanda), o 
Prof. Haroldo também é o Presidente 
do Conselho Técnico da ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas) 
e Vice-Presidente do Comitê Técnico 
207 da ISO (para o desenvolvimento 
das normas da ISO 14000) e coorde-
na um curso de Pós-Graduação em 

Gestão Ambiental na Escola Politécni-
ca da UFRJ. 

neWsleT – O homem já esgotou boa 
parte das reservas de petróleo e ou-
tras riquezas minerais. Diante de tanta 
busca pelo lucro o Sr. ainda vê possi-
bilidades do meio corporativo enten-
der que Gestão Ambiental deve ser 
prioritária nos sistemas de gestão?

Haroldo de Mattos – Sim. Principal-
mente as grandes empresas que pla-
nejam a longo prazo sabem que preci-
samos utilizar os recursos naturais de 
forma mais sustentável. Estas empre-
sas já acordaram para a urgência da 
Gestão Ambiental como pauta obriga-
tória no planejamento estratégico.

neWsleT – O que as áreas de Re-
cursos Humanos das empresas, no 
seu entender, podem fazer em bene-
fício das questões ambientais?

Haroldo de Mattos – Podem conscien-
tizar os CEOs para o fato de que a ten-
dência moderna e a demanda do mer-
cado é que todos os funcionários da 
empresa precisem ter conhecimentos 
sobre Gestão Ambiental. Para que uma 

empresa seja certificada pela Norma 
ISO 14001, por exemplo, ela primeiro 
tem que aprovar em nível de diretoria 
a sua política ambiental e depois essa 
política tem que ser conhecida por to-
dos os seus funcionários. 

neWsleT – O que ganha a empresa 
que tem a certificação ISO 14001?

Haroldo de Mattos – A experiência 
nos mostra que quando a empresa 
começa a medir todos os passos 
da sua produção descobre desper-
dícios, formas de produzir gastando 
menos energia, menos matérias-pri-
mas. Praticamente todas as empre-
sas que tem esta certificação passam 
a produzir a mesma coisa gastando 
menos energia, menos água, geran-
do menos resíduos. Elas ficam mais 
competitivas, pois adquirem mais 
ganhos econômicos. E muitos clien-
tes hoje em dia preferem comprar de 
empresas que tenham o certificado 
de Gestão Ambiental.

neWsleT – Que resultados posi-
tivos têm apresentado os MBA em 
Gestão Ambiental nesse processo de 
“inteligência verde” nas empresas?

“Gestão ambiental  
é a sobrevivência  
para as empresas”P R E S I d E N T E  d O  I N S T I T U T O  B R A S I L  P N U M A

HaroLdo de Mattos LeMos
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PERSONAGEM

Haroldo de Mattos – As empresas têm 
aumentado seu cuidado com a ques-
tão ambiental. Um ex- aluno meu foi 
contratado pela Coca-Cola e está fa-
zendo um belo trabalho lá no sentido 
de reduzir consumo de energia e de 
água. Há um caso de uma ex-aluna 
que é funcionária da UFRJ e que está 
implantando na Universidade a Agen-
da Ambiental na Administração Públi-
ca, desenvolvida pelo Ministério do 
Meio Ambiente, que inclui reciclagem 
de papel, plástico, vidro e alumínio e 
redução do consumo de energia e de 
água. Estas ações são indispensáveis 
à Sustentabilidade futura não apenas 
das organizações, mas na sociedade.

neWsleT – A Conferência de Cope-
nhague (Dinamarca) e os seus resul-
tados inócuos mostram o quão difícil 
na prática é se conciliar interesses 
políticos e necessidades reais ime-
diatas? Ainda é possível aos meios 
públicos e privados deter os efeitos 
do Aquecimento Global?

Haroldo de Mattos – Talvez. Foi uma 
pena o resultado de Copenhague. Mas 
está marcada uma conferência para 
dezembro deste ano na Cidade do Mé-
xico. E os líderes têm como dever de 
casa chegar a um acordo que possa 
minimizar os efeitos do Aquecimento 
Global. A certeza que se tem é que 
quanto mais tempo perdermos para 
tomarmos providências para amenizar 
os efeitos do Aquecimento Global, no 
futuro vai ser cada vez mais difícil e 
mais caro amenizar as conseqüências, 
que serão cada vez piores. Precisa-
mos agir já!

neWsleT – E quais seriam as atitu-
des prioritárias?

Haroldo de Mattos – Uma das coisas 
que faltou, por exemplo, foi a adesão 
da China, dos EUA e da Índia. A Eu-
ropa oferecia redução de até 30% nas 
emissões dos gases estufa se houves-

se uma boa participação dos outros 
países. O Brasil foi protagonista da 
conferência apresentando metas de 
redução da emissão dos gases estufa 
entre 36.5% e 39%. Teríamos que con-
ter o desmatamento, que é uma pro-
blema de fiscalização e de dar algum 
benefício aos povos da floresta ama-
zônica para que eles possam retirar os 
frutos sem ter que derrubar árvores. A 
China tem um desafio maior, mas está 
investindo pesadamente em energias 
renováveis. No caso dos EUA temos 
que entender que o presidente Obama 
depende da aprovação do Congresso. 

neWsleT – Dê exemplos de como 
um cidadão comum, vinculado ou não 
à empresas pode dar sua parcela de 
contribuição para “amenizar” efeitos 
do Aquecimento Global ou ao menos 
desenvolver atitudes Sustentáveis

Haroldo de Mattos – Se 1/6 dos ha-
bitantes do mundo tomassem peque-
nas atitudes os efeitos disso no plane-
ta seriam gigantescos. Por exemplo, 
usar mais o transporte coletivo, sem-
pre que possível. Além disso pode-
mos economizar água desligando o 
chuveiro quando formos ensaboar 
o corpo. As pessoas não percebem 
que gastamos muita energia e produ-
tos químicos para tratar e bombear a 
água. Usar a luz do cômodo só quan-
do estiver nele é outra atitude. Não é 
difícil agir assim. 

neWsleT – E o uso do plástico, de-
vemos economizar aqui também?

Haroldo de Mattos – O plástico come-
çou a ser usado pelas suas qualidades 
e durabilidade. Há uma campanha 
para o uso do saco de pano em super-
mercados. Mas se a pessoa pega um 

ônibus depois do supermercado e al-
gum produto vaza, isto é um problema. 
O plástico é feito de petróleo que não 
se deve jogar fora. É necessário um 
incentivo maior do governo para fazer 
com que a reciclagem do plástico seja 
econômica. desta forma não teríamos 
plásticos nas ruas, assim como não te-
mos latas de alumínio. Na Europa os 
plásticos são mais resistentes e os su-
permercados cobram pelos sacos. As 
pessoas guardam os sacos plásticos 
e usam de novo quando voltam aos 
supermercados. É preciso colocar a 
economia a favor da Sustentabilidade. 
O uso de matérias primas está cres-
cendo muito e vamos precisar reciclar 
muito mais daqui por diante. 

neWsleT – Se medidas alternativas 
forem adotadas, como a utilização de 
produtos não poluentes, haverá um 
redirecionamento na nossa econo-
mia. O que muda na Gestão de Pes-
soas?

Haroldo de Mattos – Muita coisa! A 
grande urgência que temos é o que 
está se chamando de “economia com 
baixo teor de carbono”, usando mais 
energias renováveis (solar, eólica, bio-
combustíveis como o etanol). Este será 
um grande desafio para Recursos Hu-
manos porque daqui a 30 anos o estilo 
de vida será completamente diferente 
daquele que existe hoje. O próprio per-
fil do profissional mudará. Se uma pes-
soa não entender de Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade estará fora do mer-
cado. A área de RH tem que estar aten-
ta para esta mudança que o mercado e 
a natureza estarão exigindo. Coordeno 
um curso de Gestão Ambiental para a 
Escola Politécnica da UFRJ com duas 
turmas por ano. A turma que começa 
em março já está lotada desde de-
zembro e com fila de espera. A Era da 
Abundância está acabando e estamos 
entrando na Era da Escassez; as pes-
soas vão ter que entender isso e agir 
de forma apropriada. 

“É preciso colocar a 
economia a favor da 

Sustentabilidade”
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CULTURA

teste seus  
COnHECIMEnTOS GERAIS...

aTualidades:
1) Em qual cidade e país se realiza o Fó-
rum Econômico Global?
2) Como se chama o diretor do filme 
“Lula, O Filho do Brasil”?
3) O todo-poderoso Steve Jobs é o dire-
tor executivo de qual empresa?
4) Que países formam o BRIC?
5) Em qual Estado americano o partido 
de Barack Obama foi derrotado nas elei-
ções para o Senado?
6) Quais cidades sediaram as três últi-
mas Olimpíadas (da mais recente para 
a mais antiga)?
7) Após o estouro da “bolha financeira” 
americana que outro país ameaça gerar 
uma nova crise econômica mundial?
8) O que significa em português a sigla 
inglesa RAF?
9) Em que ano foi inaugurada Brasília 
(dF)?
10) Quem escreveu o livro “Helena”?
11) Qual era a formação profissional 
(acadêmica) da brasileira Zilda Arns, fa-
lecida no terremoto do Haiti?

línGua porTuGuesa:
1) Acentue graficamente, quando ne-
cessário:
ideia, circuito, possivel, item, abençoo, 
juiz, rubrica, hifen, hifens, (ele) mantem, 
(eles) mantem, (esta) substancia, 
substantivo, gratuito, asteroide, refez, 
quinquenio 

d
isponibilizamos um teste 
para que você, de alguma 
forma, meça seu nível de 
competitividade. São 20 

questões: 11 de Atualidades, quatro de 
Língua Portuguesa (elaboradas pelo 
Prof. José Carlos de Azeredo, doutor 
em Letras pela UFRJ e Prof. Adjunto do 
Instituto de Letras da UERJ) e cinco de 

Língua Estrangeira- Inglês (elaboradas 
pela Prof. Patrícia Martins, Supervisora 
Acadêmica do IBEU Corporate). Celso 
Niskier, Reitor da Unicarioca, também 
nos deu sua contribuição.

Boa sorte! Ao final confira as respos-
tas no site www.grupolet.com e cheque 
aqui o grau de qualificação! Calma, é 
apenas um jogo...

2) Substitua as formas verbais sublinha-
das, sem alteração de tempo e modo, 
pelas dos verbos apresentados nos pa-
rênteses:
a) Troque as fechaduras mesmo que 
nelas não existam sinais de ferrugem 
(haver)
b) O síndico fez um apelo a todos os 
condôminos para que não deixassem 
de votar (abster-se)

3) Preencha as lacunas com : A – pre-
posição; A – pronome pessoal; À – 
contração de preposição com artigo; 
HÁ – verbo.
1. Esse é o pintor ....... quem eu quis 
me referir. 2. Preciso falar com Teresa, 
mas não .......vejo ...... duas semanas. 
3. Fui convidado ..... participar de um 
programa de rádio que irá ao ar de 
hoje ..... quatro dias. 4. Sou favorável 
..... eleição secreta. 

4) Veja como Luis Fernando Verissimo 
empregou ‘parecer’ em uma crônica: 
“Com os anos as idéias parecem que 
vão ficando cada vez mais longe”. Este 
trecho poderia ser escrito com alteração 
gramatical da parte sublinhada. Rees-
creva-o duas vezes, adotando essas 
variações:

línGua esTranGeira – inGlês:
1) When people apply for a job, what 

document do they send potential em-
ployers? 
2) In the sentence “Since he was the 
most qualified candidate, he got the 
job”, what does the conjunction “sin-
ce” express? ______________________
3) What does “CEO” stand for? ______
__________________________________
4) Which of the following words does 
NOT go together with the verb “make”: 
[money / a deal / business / a phone 
call]? _____________________________  
5) In the quote “One of the true tests 
of leadership is the ability to recog-
nize a problem before it becomes an 
emergency” , what does the pronoun 
“it” refer to? _______________________  

20 acertos – Nível top, Phd,  
irretocável!

16 a 19 acertos – Excelente nível – 
só requer lapidação

12 a 15 acertos – Bom nível – vale 
aprimorar sua leitura e network
8 a 11 acertos – Regular – é preciso 
reorientar sua rotina de aprendizado

4 a 7 acertos – Fraco – requer mais 
cursos e atualizações

0 a 3 acertos – Péssimo – sem  
comentários.

NíVEL DE  
COMPETITIVIDADE:
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POR dENTRO dO RH

a
s lacunas na educação bási-
ca não passam apenas pelo 
ensino deficiente de Língua 
Portuguesa ou Matemática, 

mas por não haver suporte suficiente ao 
aluno para que ele possa desenvolver 
pensamento crítico. Sem tratar a questão, 
que mal ou bem, não lhe cabe, as organi-
zações refletem a demanda do mercado, 
exigindo que o novo profissional tenha 
habilidade para interagir com outras pes-
soas, massa crítica de conhecimentos, 
capacidade de atuar sob pressão, de ou-
vir e respeitar a opinião do outro e de se 
relacionar com culturas distintas.

E para oferecer com precisão este 
profissional às empresas, as consulto-
rias de RH, como o Grupo LET Recur-
sos Humanos, intensificam a prática da 
ferramenta dinâmica de Grupo. do vo-
cábulo grego “dyanamis”, que significa 
“força, energia e ação”, a dinâmica de 

Grupo basicamente é uma relação en-
tre várias pessoas reunidas que trocam 
ideias e conhecimentos em função de 
alguma atividade, que por sua vez esta-
belece um objetivo.

Na gestão de pessoas a dinâmica 
de Grupo, para começar, está sendo co-
mumente usada como fase final de um 
processo de recrutamento e seleção; 
via de regra para vagas ou cargos cujo 
ingrediente comportamental (atitude) tor-
na-se imprescindível para o trabalho do 
dia a dia. Geralmente para se colocar as 
pessoas certas nos cargos de liderança, 
como gerentes, supervisores e diretores 
é desejável a realização de uma dinâmica 
de grupo. Mas no Grupo LET também se 
realizam dinâmicas de grupo para se se-
lecionar vendedores, engenheiros, entre 
outros. Ou seja, não precisa ser líder para 
se ter no aspecto comportamental um fa-
tor decisivo de empregabilidade. 

Se boa parcela da educação básica 
não oferece as ditas “disciplinas com-
portamentais”, o candidato tem ido 
buscá-las em cursos de extensão, de 
pós-graduação, em palestras ou sim-
plesmente na vivência do dia a dia do 
próprio mercado.

Afinal, hoje é praticamente imprová-
vel que alguém exerça atividade de tra-
balho sem depender ou ter que interagir 
com um grupo de pessoas. dessa for-
ma a dinâmica de Grupo acompanha o 
profissional o tempo todo. Uma vez na 
empresa, o funcionário (ou colaborador) 
passa por uma dinâmica de integração. 
Se ficar desmotivado e isso for algo de 
fundo coletivo, a dinâmica de motivação 
assume o seu espaço. E pode haver ain-
da uma dinâmica que favoreça a criação 
e a inovação.

Segundo Hellen Martins, Coordena-
dora de RH do Grupo LET, uma dinâ-

dinâMica de Grupo
O “X” dA BUSCA CORPORATIvA
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mica de Grupo confirma ou nega as in-
formações transmitidas pelo candidato 
no currículo e na entrevista individual. 
“Na entrevista individual ele pode até 
contar uma estória, dar um exemplo 
de como sabe trabalhar em equipe; 
mas é somente na dinâmica de Grupo 
que ele pode testar na prática se ele 
de fato tem capacidade de agir assim”, 
explica Hellen.

Como a dinâmica de Grupo não ava-
lia conhecimento técnico, não há uma 
preparação específica que um candi-
dato possa fazer. Hellen Martins sugere 
apenas que, sobretudo pessoas tímidas 
ou que nunca passaram por uma dinâ-
mica, façam uma atividade relaxante 
para se soltar mais, como um exercício 
de respiração ou uma caminhada. Mas 
nada disso é obrigatório. 

“Nenhum candidato sabe o que va-
mos pedir na dinâmica, então não dá 
para mascarar comportamentos porque 
ninguém conhece ou sabe a reação das 
outras pessoas que estarão naquela 
sala; e lidar com o inesperado é muito 
comum hoje em qualquer empresa”, 
destaca a Coordenadora de RH do Gru-
po LET. 

Na atividade da dinâmica existe sem-
pre uma condutora, em geral Analista 
de RH, possivelmente uma assistente 
e, em alguns casos, um gestor (a) da 

empresa que abriu a vaga. O condutor e 
seu assistente fazem o registro daquilo 
que cada candidato diz e também anota 
alguns de seus principais gestos. Antes 
da atividade principal é realizado um 
jogo ou tarefa para “quebrar o gelo” e os 
participantes possam se descontrair. 

Os candidatos formam grupos e rea-
lizam jogos que medem, por exemplo, a 
capacidade de ser competitivo ou a de 
saber negociar bem em curto tempo. 
“As dinâmicas que gostamos de aplicar 
são as situacionais em que simulamos 
cenas que ocorrem no cotidiano das 
empresas para avaliar como cada can-
didato se sairia”, informa Hellen.

Michele Rapetti, Analista de RH do 
Grupo LET, conduziu na matriz da em-
presa cliente uma dinâmica de Grupo 
para o cargo de vendedor externo com 
15 candidatos para oito vagas. Nesta 
dinâmica buscou identificar o poder de 
persuasão e o jogo de cintura dos candi-
datos. Montou um jogo de apresentação 
no qual cada um teria que definir o seu 
perfil por meio de um desenho com um 
tempo determinado. Sem os candidatos 
perceberem avaliou atitudes de equipe 
como altruísmo – empréstimo de mate-
rial ao colega em detrimento do tempo 
de realização da tarefa. 

“O importante para a aprovação do 
candidato é o retrato dele ao final da 

dinâmica, não importa se no início ele 
ficou nervoso, se no final se soltou e re-
velou seu talento é o que vale, porque 
é dessa forma que ele vai se comportar 
na empresa, se soltando aos poucos”, 
conta Michele ao considerar que dinâ-
micas são fundamentais para verificar 
currículos e entrevistas que deixam 
margem a dúvidas.

Sandro Marcos da Rocha, de 39 
anos, foi um dos aprovados na dinâmi-
ca conduzida por Michele. Ele se con-
fessou impressionado com o bom nível 
cultural dos candidatos, mas procurou 
focar apenas no seu desempenho, sem 
se espelhar nos demais. “Senti que os 
outros estavam entendendo natural-
mente aquilo que eu explicava e isso me 
deixou mais tranqüilo durante a dinâmi-
ca”, confessa ele diante de sua primeira 
e vitoriosa experiência em dinâmica de 
Grupo. Já para César Augusto da Costa, 
de 27 anos, outro classificado na mes-
ma dinâmica, está á forma mais eficaz 
da empresa ter confiança na qualidade 
do seu contato com os futuros clientes. 
“Estamos nos expondo na vida o tempo 
todo e precisamos nos acostumar a isso 
com tranqüilidade”, traduz.

Para o bem do preenchimento de 
vagas os candidatos estão lendo mais 
textos e de alguma forma estão compa-
recendo aos processos seletivos mais 
capacitados a não fazer feio diante não 
apenas de um recrutador, mas de cinco, 
dez ou 15 pessoas.

• Não finja ser quem você não é.
• Tente não olhar demais para tudo o que        
   os outros estão fazendo.
• Preste a máxima atenção às instruções  
   iniciais do condutor da dinâmica.
• Não vá com roupas muito decotadas,        
   transparentes ou apertadas demais.
• Saiba que existe o momento de falar, o  
   de perguntar e o de saber ouvir o outro.
• Se estiver tímido ou nervoso no início     
 não se preocupe; foque para estar  
   melhor no próximo passo.

Dicas para se dar bem  
na Dinâmica de Grupo

Michele Rapetti (à esquerda) e Hellen Martins (à direita) 
recepcionam candidatos com bastante  

frequência para dinâmicas de grupo
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