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Com Juliana Melo (RH), Debora Silva (DP), 
Sandra Andrade (Comercial) e Marcos Fer-
nandes (Auxiliar Administrativo), o Grupo 
LET em São Paulo tem trabalhado com har-
monia e buscando entender que na maior 
megalópole da América Latina cada cliente 
tem uma necessidade distinta (e pertinen-
te!). A equipe parece enxuta (e é), mas, por 
isto mesmo, atua afinada. 
Fazer diferente também conta muito. Se a 
busca em sites de emprego, jornais e ban-
co de currículos não é suficiente, vamos às 
redes sociais. Juliana conta o caso de uma vaga, com busca refinada via Facebook. “Nes-
ta rede social, entrei em grupos das vagas de segmentos específicos. Primeiro publiquei 
o perfil da vaga no grupo. Depois, pelo In Box, enviei informações, pessoa por pessoa. O 
retorno foi rápido”, lembra ela que prefere o LinkedIn quando o processo envolve cargos 
de liderança. “Nesta rede, as pessoas focam no up grade da carreira”, justifica. Além de 
enxergar alternativas, a Analista de RH destaca que a atuação do Comercial também tem 
ajudado muito o RH a agilizar processos seletivos, proporcionando mais qualidade na 
entrega de resultado.

Editorial

Caros leitores,
Há quase 20 anos, na manhã daquele 1º de maio de 1994 perdíamos a relação presencial 
com Ayrton Senna. Quis o capricho de um destino incontrolável que um pedaço da barra 
de direção do F1 da Williams alçasse voo, perfurando o capacete daquele ser humano 
que nos fazia encher o peito, com orgulho, para dizer: sou brasileiro! Nesta simples ho-
menagem que prestamos ao Ayrton, destacamos o exemplo e as práticas de vida que 
extrapolam qualquer pista. 20 anos? Daqui a 20 mil anos gestores e líderes de RH ainda 
terão em Senna uma referência. Também agradecemos a gentileza, nesta reportagem, de 
um depoimento exclusivo da Viviane Senna, irmã do piloto, que dá continuidade diária ao 
seu legado por meio das ações do Instituto Ayrton Senna. 
Igualmente especial para Senna foi a relação com Nuno Cobra, preparador físico e au-
têntico “Desenvolvedor do Potencial Humano”. Nuno é a nossa Entrevista Especial des-
ta especialíssima edição, esclarecendo como podemos nos reeducar para atingirmos o 
Equilíbrio Humano, esse verdadeiro “Everest dos nossos sonhos”!
A alta qualidade em NEWSLET também fala a melhor língua portuguesa. Fomos rece-
bidos, com carinho, na casa do professor Sergio Nogueira. Para quem não sabe, muito 
antes do Soletrando (do Caldeirão do Huck) ele já dava (e ainda dá) aulas de português 
em muitas empresas de grande peso no mercado. Ele explica porque o bom uso do nosso 
idioma pode ser decisivo para uma ascensão profissional. Acreditem: muita gente não 
se dá conta disso! Esta edição traz muitas outras informações interessantes que vocês 
certamente curtirão descobrir e registrar.  

Boa leitura!   

“SENNA – Um legado que não vai durar 
20 anos, mas pelo menos 20 mil anos”

Papo com o leitor

Expediente

O Grupo Let Recursos Humanos
parabeniza o Rio de Janeiro 
pela conquista do título 
de Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela Unesco!

Foto: Zuh Ribeiro / Army Agency

Nonono

T
eríamos que escrever uma 
revista inteira para destacar 
com exatidão os brilhantes 
trabalhos que este profis-

sional mundialmente respeitado já 
realizou. Como referência, basta men-

cionar que o talento de Nuno Cobra se 
notabilizou por ajudar o genial Ayrton 
Senna a atingir o nível ápice de exce-
lência em termos de equilíbrio entre 
corpo, mente e espírito. Nuno é hoje 
uma grife quando se fala em desen-

volver o potencial humano por meio 
da atividade física. Além de grandes 
atletas, também contribuiu para que 
a expressão “mens sana in corpore 
sano” se tornasse realidade no dia a 
dia de empresários como Abílio Diniz, 
Roberto Justus, André Lara Rezende, 
entre outros. 

O primeiro aluno desse paulista 
de 75 anos, no entanto, foi um velho 
fazendeiro sedentário que ele, Nuno, 
transformou num campeão de tênis 
ainda nos anos 50. No livro “Semen-
te da Vitória” (Editora Senac-SP) ele 
expõe seu método para “chegar ao 
cérebro pelo músculo e ao espírito 
pelo corpo”, já aplicado com grande 
sucesso em funcionários e executivos 
de grandes empresas.

NEWSLET – Para reeducar a mente 
quais atitudes são essenciais para 
que um ser humano possa acessar o 
seu máximo potencial físico, mental 
e espiritual? 

Nuno Cobra – O seu corpo é o seu 
maior PATRIMÔNIO nesta breve pas-
sagem pela VIDA. É justamente a 
imensa batalha buscando desenvol-
ver o nosso corpo que nos vai levar ao 
aprimoramento de nossa integração 
com o emocional, mental e espiritual. 
A ATITUDE mais concreta e matemá-
tica para atingir a excelência de uma 
pessoa como um todo é justamente 
da busca constante e ininterrupta de 
desenvolver o seu corpo físico.

NEWSLET – No mundo alucinante 
em que vivemos muita gente sim-
plesmente não consegue dar uma 
paradinha para cuidar do corpo. Que 
chamada de atenção e que dica você 
daria para um “despertar de consci-
ência” neste sentido do prazer por 
cuidar do corpo?

Nuno Cobra – Há 20 ou 30 anos não 
era tão importante esta PARADA. Mas 
hoje é justamente esta parada para 
cuidar do corpo que vai diferenciar 
aquele que vai ter uma VIDA SAUDÁ-
VEL daquele que vai ser atormentado 
pelas enfermidades de todo os tipos. 
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CRIATIVIDADE e HARMONIA no Grupo LET-SP

Da esquerda para a direita: Marcos Fernandes, 
Debora Silva, Juliana Melo e Sandra Andrade

Foto: Divulgação LET
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Cultura

“LeR é muuuitO bOm” 

“o seu corpo 
é o seu maior 

patrimônio nesta 
breve passagem pela 

vida – a atitude 
mais concreta e 
matemática para 

desenvolver-se como 
um todo é buscar, 

ininterruptamente, 
aprimorar o  
corpo físico”

Naquela época o mundo era já mais 
lento e dava a oportunidade para as 
pessoas estarem mais em contato 
com elas mesmas e a natureza. Hoje 
estamos numa época maluca que se 
o homem não se tocar que deve in-
terromper esta tormenta que querem 
chamar de “vida”, vai ter com certeza, 
sérios problemas de saúde. Na vida 
somente gostamos daquilo que faze-
mos. Se o ser humano começar a me-
xer com o seu corpo vai certamente 
gostar muito disso, mas se continuar 
a não fazer nada vai gostar demais de 
não fazer nada. Ele deve colocar em 
sua cabeça que VALE A PENA CUI-
DAR DELE, que ele merece isto. Aí 
ele vai mudar tudo! Se não achar que 
merece não vai ter jeito! Porque TUDO 
está em nossa cabeça.   
 
NEWSLET – Para contribuir à sus-
tentabilidade do planeta, o ser huma-
no deve buscar antes de tudo a sua 
própria sustentabilidade. Em suas 
andanças pelo mundo, esse nível de 
consciência está em que ponto de 
amadurecimento?

Nuno Cobra – Tivemos uma razoável 
melhora nesse aspecto, as pessoas 
estão mais conscientes sobre esta 
necessidade de melhorar a sua vida, 
mas estamos muito longe daquela 
consciência primaria de que tudo vai 
se realizar a partir do momento que a 
pessoa se realizar com ELA MESMA!

NEWSLET – Em um recente texto pu-
blicado no seu site você escreve que 
“em um futuro bem próximo a quanti-
dade de VO2 máximo – a quantidade 
de sangue que passa pelo coração 
em um minuto – será pré-requisito 
para a escolha de candidatos para 
muitos cargos em processos seleti-
vos”. Por qual razão afirma isso? 

Nuno Cobra – O VO2 é justamente a 
quantidade de sangue que passa pelo 
coração e é absorvido pelos tecidos. 
Uma pessoa com um VO2 em torno 
de 25 ml por minuto vai ser açoitada 
pelas enfermidades que as rodeiam, 
e mesmo que seja realizado com ela 

o maior numero de cursos e que a 
pessoa tenha uma dedicação incrível 
no seu fazer profissional, Ela não vai 
se sustentar igualmente a uma que 
tem este parâmetro, por exemplo, 
em torno de 50 ml por minuto. É uma 
questão matemática e muito simples 
de entender. A quantidade de sangue 
que vai atender as NECESSIDADES 
de todos os nossos ÓRGÃOS VITAIS, 
de nosso cérebro e de nossos mús-
culos, será muito superior. Ela vai ter 
muito mais ENERGIA, VITALIDADE E 
DISPOSIÇÃO. Como a doença, depois 
que você nasce, na prática não existe, 
estas pessoas com VO2 máximo infe-
rior ficarão mais susceptíveis a ela. 

NEWSLET – O que você pensa, de 
uma forma geral, acerca das doen-
ças com enfoque em suas origens? 
Pessoas que se entopem de remé-
dios se afastam da chance de obter 
um equilíbrio? 

Nuno Cobra – Deixo muito claro em 
meu livro “A Semente da Vitória” que 
a doença não existe depois de seu 
nascimento e que ficar doente é uma 
“conquista” de décadas de sedenta-
rismo, de má alimentação, de falta de 
uma ampla respiração e de um sono 
insuficiente, em que o seu organismo 
não consegue se reparar completa-
mente do extraordinário desgaste de 
seu dia a dia.
 
NEWSLET – No seu trabalho, parti-
cularmente com empresários (sobre-
tudo aqueles que atuam sob a pres-
são de superar expectativas o tempo 
todo), como você lida com a questão 
das preocupações de que o enve-
lhecimento possa lhes prejudicar a 
capacidade produtiva e inovadora, 
citando o que acontece, de fato, com 
o organismo humano, com o passar 
das décadas?

Nuno Cobra – A idade não existe e 
“ficar velho” é uma conquista. Se a 
pessoa fizer o contrário do que colo-
quei na resposta anterior vai exube-
rar diante da Vida. Não podemos nos 
esquecer que todos devemos morrer 
com saúde.

NEWSLET – Em Recursos Humanos 
nós falamos muito que as relações 
interpessoais, quando mais presen-
ciais forem, mais riqueza de trocas 
proporcionarão. No seu trabalho com 
o Ayrton Senna quais foram as lições 
mais importantes, impressionantes e 
construtivas que você aprendeu? 

Nuno Cobra – O Ayrton foi o exemplo 
mais patente deste método de traba-
lho. Aquele rapaz magro e tão franzino 
acabou por se tornar tão forte e deci-
dido demais! Daquela falta imensa de 
controle emocional passou a se fazer 
possuído de tal controle que era elo-
giado até pelos seus adversários! O 
que mais me impressionou sobre ELE 
foi o seu talento do FAZER. Tudo o que 
lhe pedia ele fazia absolutamente cor-
reto. Isto é um DOM raríssimamente 
encontrado em todos estes meus 57 
anos de jornada.

“Nietzsche para Estressados”, de Allan Percy, 
Editora Sextante 
Este breve “curso de filosofia cotidiana” nos 
auxilia nos momentos em que precisamos to-
mar decisões, recuperar o ânimo, encontrar o 
caminho certo e relativizar a importância dos 
fatos da vida. O legado de Nietzsche, de fato, 
oferece uma forma inovadora de combater as 
angústias e os medos atuais.  

“Liderança Prática”, de Benedito Milioni, Quali-
tymark Editora 
Belos momentos de reflexão nos mostram 
que “Liderança” não deve ser, unicamente, 
tema inspirado em gurus estrangeiros. Pode-
mos e devemos criar nossos próprios mode-
los. Vale a pena ler e praticar tudo o que se 
diz nesta obra sobre o “líder ético”.

“Empresas em Movimento”, de Beth Zorzi, 
Qualitymark Editora
Nosso Bate-Pronto da edição é com a psicó-
loga Beth Zorzi, referência nos temas “Cultu-
ra” e Liderança”. Tendo passado por organi-
zações como o grupo Abril e o Citibank, ela 
compartilha, nesta obra, “esse mundo desa-
fiador” que viveu e propõe formar líderes que 
“façam acontecer”.

Myrna Brandão, jor-
nalista especiali-
zada em Cinema e 
autora do livro “O 

Cinema na Gestão de Pessoas”, 
nos sugere nesta edição a reflexão 
sobre o filme “Amor Sem Escalas 
(Up in the Air - 2009)”, de Jason 
Reitman.

Segundo a jornalista, o filme se-
gue um executivo de uma organiza-
ção encarregado de demitir pesso-
as. A chegada de uma jovem, que 
sugere a substituição das viagens 
para demissões presenciais, por 
dispensas virtuais, ameaça a sua 
rotina e seu próprio emprego. 

Da “Sétima aRte”...paRa OS RHs

Novo Dicas NEWSLET

Para refletir: 
1 - Demissões, dispensas coletivas, comunicação, 
valores, delegação, ética, respeito, desemprego, 
recomeço, mundo virtual, Geração Y, redução de 
pessoal / otimização interna, transparência. 
2 – A questão das demissões em seus diversos 
aspectos e tudo que precisa ser levado em con-
ta, tais como transparência, respeito, dignidade, 
critérios e processo de comunicação adequado. 
3 – No caso de fusões e aquisições, análise sobre 
os desafios de integrar diferentes culturas, de modo a não comprome-
ter a disseminação dos valores da organização. 
4 – Os vários tipos de pressão não só daqueles que serão diretamente 
afetados pela situação, mas também dos que ficam e precisam ser con-
siderados. 
5 – A conscientização de que a demissão pode representar um recome-
ço, muitas vezes até para melhor.   

A jornalista 
Myrna Brandão
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Entrevista Especial

O que significa a expressão “discutir CULTURA”?
B.Z. - Um exercício potente para alinhar a percepção dos profis-
sionais na leitura da dinâmica vigente e  suas oportunidades de 
mudança. Cultura é um jeito de ser e fazer as coisas: como se toma 
decisão, como são as relações internas e externas etc. Nossa pro-
posta é convidar os líderes a participar dessas discussões e investir 
em mudanças nos seus estilos de liderança para fazer acontecer a 
transição pretendida.

O que justifica a mudança de cultura como inexorável para uma 
organização?
B.Z. - A Cultura atual não é boa, nem ruim. Ela só não faz resultado 
diferente. O resultado não virá por desejo ou mágica. Ele exige ges-
tão cuidadosa de todas as relações da empresa. Como o mercado 
não está parado, a renovação cultural precisa fazer parte da agen-
da da Liderança. Podemos citar situações que levam empresas a 
investir em Cultura: fusão e aquisição, internacionalização, prepa-
ração para abertura de capital, crise real ou potencial de resultado. 

Por que “mexer com a CULTURA de uma empresa” continua sen-
do grande desafio? 
B.Z. - Porque exige mudança de estilos de liderança e perfil pes-
soal de muitos executivos, ou seja, disponibilidade para abando-
nar práticas que os promoveram no passado. A saída é fortalecer 
uma Comunidade de Líderes que discute o que fazer de mudança 
e como fazer; uma Comunidade que se apoie no aprendizado e na 
conquista de uma dinâmica organizacional diferente, evoluída. 

De bate-pronto com o autor
...até por isto, fazemos aqui 
três perguntinhas a Beth Zor-
zi (autora) que muita gente 
gostaria de ver respondidas. 
E ela responde...
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A possibilidade de negócios 
que utilizem ferramentas vir-
tuais gerarem crescimento 
de até 200% ao ano para uma 

empresa — ao invés dos 10 a 20% de 
uma organização tradicional — aliada à 
liberdade empreendedora em ambien-
tes de trabalho cheio de desafios se-
dutores está fazendo “bombar” o sur-
gimento e consolidação das empresas 
chamadas Startups, sobretudo em São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Por definição, uma Startup é uma 
empresa que implanta ideias inovado-
ras em um mercado de extrema incer-
teza e risco. O termo surgiu durante a 
chamada “bolha da internet”, fase no 
início da década passada quando um 
grande número de empresas “pon-
to com” foi fundada. Google, Yahoo, 
EBay, Boo-Box e Decolar.com, são os 
casos de sucesso mais conhecidos. 
Apesar disso, os empreendimentos 
trazem baixo custo e são altamente 
escaláveis, ou seja, possuem poten-
cial de crescimento muito acelerado e 
grande quando dão certo. 

Em um mercado com tantos apelos 
aos desafios, é natural que seu público 
alvo se situe entre os 20 e 30 anos. Cui-
dar dessa gente também é um ponto 
atrativo aos profissionais de RH, como 
é o caso de Fabiana Bellinatti, 37 anos, 
que em janeiro do ano passado dei-
xou uma empresa com três mil funcio-
nários, a Resource IT Solutions, para 
apostar em um novo universo: o de 
uma empresa startup, no caso a JUV 
Acessórios, em São Paulo, capital.

A possibilidade real de estar mais 
próximas aos gestores da empresa e 
influir na estratégia do negócio, cons-
truindo, do zero, uma cultura e clima 
organizacional atraiu esta psicóloga 
com pós-graduação em Gestão de 
RH. Superar osbstáculos faz parte 
do dia a dia: “contratar talentos para 
uma start up é um grande desafio, já 
que os salários não são agressivos, 
o nome da empresa ainda não é co-
nhecido e os gestores (em geral) são 
jovens e não tão experientes em ges-
tão de pessoas”, explica a Gerente de 
Gente da JUV Acessórios. 

Para os RHs que estão dispostos 
a mergulhar de cabeça nas Startups 
— a conotação deve ser essa mesma 
— Fabiana diz que o profissional deve 
ter conhecimento generalista, pois pre-
cisará implantar os processos básicos 
de Gestão de Pessoas e, mais tarde, 
evoluir com eles. Ser flexível para atu-
ar, ao mesmo tempo e com a mesma 
desenvoltura, com os donos do negó-
cio e os funcionários é outro conselho 
chave. “O RH de uma Startup deve não 
só atrair talentos, mas o tempo todo es-
tar promovendo ações que os engajem 
aos objetivos da empresa; e tudo isso 
com poucos recursos”, acentua.

A Gerente de Gente diz que a expe-
riência de estar muito próximo e contri-
buir para o desenvolvimento das pesso-
as, aliada à gestão muito participativa 
na estratégia do topo da empresa, “tem 
sido ótima e a deixa bastante satisfeita 
nesse momento da minha carreira”.

E que momento vivem também os 
jovens em Minas Gerais, particular-
mente em Belo Horizonte! Há um gran-
de número de Startups, por exemplo, 

no bairro São Pedro, onde foi criada a 
comunidade “San Pedro Valley”, nome 
inspirado no maior polo mundial de tec-
nologia, o Vale do Silício na Califórnia 
(EUA). Em Belo Horizonte há inúmeros 
congressos e reuniões de startups nas 
quais os jovens trocam intensamente 
suas experiências e maximizam suas 
possibilidades de resultados. 

Um modelo de sucesso nas Alte-
rosas é o da empresa TagPlus (uma 
das muitas vinculadas à Associa-
ção Brasileira de Startups – www.ab
startups.com.br) sistema online que 
atende o micro, pequeno e médio va-
rejista em gestão comercial e fiscal. 
Alexandre Lopes, 25 anos, Chefe de 
Operações da TagPlus, é um dos sete 
sócios que há um ano e meio deram 
início à empresa “filha da TagSoft”. A 
TagPlus não tem um RH formalizado e 
Alexandre reconhece que a profissio-
nalização desta área em uma Startup 
é algo complexo. “Algumas empresas 
ainda não dispõem de recurso para 
ter uma psicóloga ou administrador 
que implemente técnicas e processos 
de RH; por outro lado, embora isto 
não seja o suficiente, muitos proprie-
tários, apaixonados por suas marcas, 
desenvolvem carinho especial pelos 
funcionários”, conta.

O termo incerteza, parte integrante 
na “apostila” de uma Startup, não deve 
ser visto como negativo. Para Alexan-
dre, o funcionário deve aproveitar o 
lado bom dessa incerteza. “Até por es-
tar muito próximo ao dono da empre-
sa, o funcionário vai crescendo junto e 
sendo reconhecido por sua importante 
contribuição”, argumenta.

Mas e se Alexandre e seus sócios, 
um dia precisarem contratar um ges-
tor de RH? Segundo o gestor, nesse 
caso, esse profissional deve entender 
e saber atuar com jovens entre 20 e 25 
anos, isto significar saber o que eles 
estão buscando e proporcionar a eles 
um ambiente de trabalho satisfatório. 
Ganhar bem é importante, mas não o 
mais importante. O gestor da TagPlus 
enfatiza que o seu público alvo quer, 
antes de tudo, aprender. E se não cami-
nha neste aprendizado considera que 
estará mais perdendo do que ganhan-

do. “O profissional de Startup quer se 
DIVERTIR no trabalho; ter um ambiente 
para relaxar e uma atividade um pouco 
diferente para distrair a cabeça dele em 
alguns necessários intervalos”, explica.

Rapidez, mudança, resultado e 
prazer. Quatro termos que resumem 
tudo aquilo o que desejam gestores e 
funcionários das Startups. Tudo o que 
deve ser “a bíblia para os RHs”.

1. Equilibrar metas de longo prazo e demandas de curto prazo 
2. Prover retorno sobre conceitos inovadores 
3. Inovar com a crescente velocidade das mudanças 
4. Vencer a guerra pelo talento classe mundial 
5. Combinar rentabilidade e responsabilidade social 
6. Proteger margens em um setor “commoditizante” 
7. Multiplicar o sucesso por meio de colaboração entre colaboradores e parceiros 
8. Encontrar espaços inexplorados e ao mesmo tempo rentáveis no mercado 
9. Enfrentar o desafio da eco-sustentabilidade 
10. Alinhar a estratégia à experiência

10 PASSOS PARA MONTAR E TER SuA STARTuP
Não comece sozinho, procure um sócio que tenha uma habilidade diferente, 
mas complementar, ou seja, que se some à sua maior habilidade.
Busque um novo nicho de mercado ou alguma coisa que ninguém ainda pensou 
em fazer, mesmo que seja algo pequeno e especialize-se nisso.
Não tente ser um cara genérico que faz tudo pra todo mundo, é muito difícil 
crescer com uma startup assim.
Monte um plano de ação, com início, meio e fim (retorno do investimento)
Uma ideia só é boa se for vendável. Antes de coloca-la em ação, faça um teste, 
verificando se alguém tem realmente interesse em comprar o seu produto.
Procure um bom e confiável investidor e mostre a ele esse plano de ação.
Crie um bom marketing (com ações específicas) que divulgue o seu produto 
para o seu público alvo. Não perca tempo divulgando o produto para quem não 
será comprador dele. 
Não demore a colocar em ação porque se você tem uma boa ideia e não a colo-
ca em prática, alguém poderá ter e colocar no mercado antes de você.
Tenha menos ideias e mais execuções.
Crie e inove sempre.

10 DESAFIOS DE uMA “STARTuP” SEGuNDO A 
uNIvERSIDADE DE STANFORD (CALIFóRNIA, EuA)- 

“Startups”
Mais um campo de expansão aos RHs

Tendência De Mercado Tendência De Mercado

SATISFAÇÃO
Este é o sentimento 

de Fabiana Bellinatti 
ao optar pelo 

“universos” das 
startups
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O mercado precisa de inova-
ção. Com o segmento cos-
mético podemos “elevar ao 
quadrado” esta premissa. 

Por meio do intenso trabalho de suas 
áreas de RH (ou Gente) e Marketing, 
Beleza Natural e L´Oréal têm práticas 
reais que trazem esta inovação para o 
coração dessas respectivas empresas. 

“Estamos sempre buscando no-
vas ideias, abrindo espaços para que 
os colaboradores desenvolvam seus 
projetos. A Sala de Inovação, o clima 
aberto e a gestão de liderança muito 
próxima também facilitam a obtenção 
de grandes resultados”, afirma Marcia 
Lassance, Gerente Sênior de Atração e 
Retenção de Talentos da Beleza Natural.

Para cumprir o grande desafio de 
chegar a 120 institutos (nome dado às 
unidades) até 2018 — atualmente são 
19 — o tripé formado pelas equipes de 
Marcia, Fernanda Couto (Treinamento 
e Desenvolvimento) e Ana Claudia Ven-
turini (Diretora de Gente) tem contado 
também com a parceria da área de 
Marketing e da Presidência. Juntos re-

alizam ações como a do “Superação”, 
uma verdadeira corrida para o cum-
primento de metas entre os institutos. 
“Eles fazem apresentações que aju-
dam a viabilizar suas novas e grandes 
ideias”, explica Marcia. 

 Visitamos o ambiente de tra-
balho da empresa e encontramos, em 
letras garrafais, nas janelas, paredes e 
outros locais que atraem o olhar, frases 
marcantes como, “Nem o céu é o limi-
te”; “Aqui realizamos sonhos e criamos 
autoestima”. Forte indicativo de um 
trabalho planejado de endomarketing. 
“Quando falamos de atração de talen-
tos, se o RH não tem uma parceria real 
com o Marketing você não consegue 
nada”, assegura Marcia ao informar 
que a Beleza Natural investe com serie-
dade no recrutamento via LinkedIn, Fa-
cebook e pelo Blog da empresa. “Isto 
é employer branding, ou cuidarmos de 
nossa marca”, esclarece ela, que antes 
da Beleza Natural teve passagens pela 
Icatu Hartford, Oi e Web.

Marcia conta que o principal gargalo 
de seu trabalho em RH é o de encon-

trar pessoas aderentes ao perfil da em-
presa, que tenham a atitude de querer 
“crescer junto, aprender e empreen-
der”. A empresa, que é formadora de 
talentos, pretende dar um salto, contra-
tando nos próximos quatro anos, cerca 
de oito mil pessoas (hoje são 2300 ao 
todo), boa parte delas, mulheres. 

Além das posições em nível de pri-
meiro emprego para moças e rapazes 
que tenham nível médio completo, a 
empresa inovadora em soluções para 
cabelos crespos e cacheados tem con-
tratado, para o seu backoffice, profis-
sionais graduados em Administração, 
Marketing, Finanças, Comunicação, 
Psicologia e Direito. E existe, segun-
do Marcia, paciência no recrutamento. 
“Comportamento não é matemática; 
a pessoa pode estar em um momen-
to ruim no dia da entrevista; por isso 
avaliamos uma série de fatores”, argu-
menta.

E, se a inovação, é fonte de riqueza, 
a atitude da empresa de “criar espaço” 
não é tudo. Para dar asas ao espírito 
inovador de suas pessoas a empresa 

oferece benefícios tais como auxílio 
creche “às mamães”, remuneração 
variável por meritocracia, campanhas 
mensais para alcance de metas (com 
um conjunto de indicadores de desem-
penho por cada diretoria), promoções 
internas com política de carreiras trans-
parente, entre outros. 

Outra novidade: há avaliação de de-
sempenho com feedbacks semanais. A 
equipe de Gente identifica os sonhos 
das pessoas e procura trabalhar com 
base neste referencial ao longo da car-
reira de cada uma delas. “O mais im-
portante trabalho da Diretoria de Gente 
é o de conseguir mostrar ao colabora-
dor qual é o seu caminho”, sintetiza a 
Gerente Sênior. 

E se o foco é de fato potencializar 
o sonho nada melhor do que investir 
em treinamento. A Beleza Natural leva 
este caminho como um mantra: realiza 
treinamentos específicos com profun-
didade e grande transmissão de novos 
conhecimentos. 

Por sua vez, para continuar inovan-
do, a L´Oréal, empresa com 2700 fun-
cionários, tem encarado o desafio de 
antecipar as demandas do negócio; 
as lideranças de RH têm dado a sua 
contribuição ao antecipar todos os pro-
cessos de gestão de pessoas. “Temos 
nos aprimorado, por exemplo, em iden-
tificar pessoas com o perfil inovador”, 
revela Juliana Bonomo, Diretora de Re-
crutamento de Talentos na L´Oréal. 

Mas como tornar o intangível algo 
tangível, ou seja, é possível medir DNA 

inovador? Segundo Juliana, de certa 
forma, existe uma resposta afirmativa 
para esta questão. No caso da L´Oréal, 
avalia-se um candidato com base em 
quatro pilares: liderança, ambição, 
julgamento e visão estratégica. Sobre 
o significado do termo “julgamento”, 
nesta análise, a gestora explica que 
refere-se a pessoas que tenham um 
olhar crítico acerca de temas, o que in-
clui capacidade de selecionar “o que é 
relevante para a empresa, daquilo que 
não o é”. 

Para obter resultado desse po-
tencial inovador uma das ideias de-
senvolvidas pela L´Oréal passa pelo 
Beauty Shaker Awards. A iniciativa 
incentiva o espírito inovador dos co-
laboradores e reconhece, com prêmio 

em dinheiro, a excelência de seus pro-
jetos e suas ideias para o crescimento 
do negócio. Em apenas duas edições 
já realizadas no Brasil cerca de 1600 
projetos foram apresentados. O Prê-
mio de Excelência reconhece projetos 
que se destacam em conceito, design, 
planejamento, organização ou execu-
ção, com resultados comprovados. Já 
o Prêmio de Inovação destaca ideias 
revolucionárias que devem ser inédi-
tas para a empresa e é concedido a 
um colaborador ou equipe por sua 
ideia aplicável em qualquer área da 
empresa e que seja possível de ser 
implementada. Existe uma “saudável 
disputa” entre as equipes. 

A L´Oréal, com o suporte do RH, se 
compromete a implementar os projetos 
da categoria inovação que se sagram 
vencedores. “Isto traz para o funcio-
nário que pensou no projeto senso de 
pertencimento e de valorização muito 
grandes, reforçando não apenas o elo 
emocional do colaborador com a orga-
nização, como também levando ao tra-
balho uma carga de diversão e prazer”, 
reforça a Diretora.

Juliana, que já teve passagens pe-
los RHs de outras gigantes como Shell, 
Vale e Rexam, vive sua primeira expe-
riência no segmento cosmético. Mas 
afirma que, independente do segmen-
to, o profissional de RH só se diferen-
cia quando é capaz de lidar com as 
inovações mais subjetivas, ou seja, as 
relações humanas. “Não adianta falar 
só de balance scorecard, entrevista 
por competência, de indicadores de 
desempenho. Tudo isto é muito impor-
tante, mas não suficiente. Vital é en-
tender como as relações acontecem; 
se há transparência (diálogo aberto) e 
confiança”, acentua.       

A prática do networking também 
agrega muito valor. Marcia e Juliana 
entendem que iniciativas como a do 
CORH (Grupo Cosméticos Recursos 
Humanos) — fomentado pelo Grupo 
LET — as ajudam a entender “o que 
está por trás das práticas” e o que cada 
um de nós pode aproveitar de alguma 
experiência, ainda que ela não tenha 
sido bem sucedida em determinada 
organização.

RH no Segmento Cosmético
(2ª PARTE – L´ORÈAL e BELEZA NATURAL)

Ansiedades, necessidades, práticas...

AFINADAS EM INOVAÇÃO E AUTOESTIMA
Marcia Lassance (de vestido branco 

longo, ao centro), Ana Claudia Venturini, 
Diretora de Gente (ao seu lado esquerdo) 

e parte da equipe da Diretoria  
de Gente da Beleza Natural

A equipe da franquia 
Maybelline comemora 
a vitória do Prêmio 
Excelência da edição 2013 
do Beauty Shaker Awards

EXPERIÊNCIA 
EM IDENTIFICAR 
DEMANDAS
Juliana Bonomo, 
da L´Oréal

Por Dentro do RH Por Dentro do RH

Foto: Alexandre Peconick
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A
proveitar o talento além do 
limite. Foco. Determinação. 
Ousadia. Sensibilidade. Hu-
mildade para aprender. Pa-

ciência. Capacidade de entrega. Pai-
xão, temperada com doses certas de 
racionalidade. Curiosidade extrema. 
Antevisão de situações. Ingredientes 
que formavam e se complementavam 
no “mapa de competências” de Ayrton 
Senna. Mesmo tendo nos deixado na-
quele 1º de maio de 1994, 20 anos de-
pois da maldita curva Tamburello suas 
palavras, exemplo e realizações são 
lições inesgotáveis para todas as ge-
rações, mesmo a que veio após 1994.

Senna não era um semideus. Ele 
não se cansava de dizer que era nor-
mal, assim como todos nós e tudo o 

que conseguiu foi construído sobre 
uma imensa determinação e foco ina-
balável. Sabia o que queria e, desde 
cedo, foi buscar. Soube compreender 
quais eram os momentos chave de 
sua carreira e nesses, jamais aceitou 
de si qualquer coisa menos que o 
máximo que poderia dar. Praticava a 
excelência e energizava todos ao seu 
redor, com um ideal de vitórias e supe-
ração de metas. 

Fotos das atuações de Senna no 
kart revelam algo incomum até para os 
dias de hoje: como ele sempre tentava 
melhorar volta a volta, fazia as curvas 
colocando o kart de lado, no limite da 
força centrífuga. Quem é profissional 
das pistas sabe que esta postura não 
é fácil, pois no kart o movimento do 

corpo do piloto compõe a aerodinâmi-
ca do conjunto. Louco ou gênio, o fato 
é que o traçado milimétrico como ele 
fazia, até hoje, ninguém repetiu.

Pouca gente fora do esporte sabe, 
mas um dos apelidos que Senna con-
quistou na F-1, o de “Rei da Chuva”, foi 
alcançado à base de muita “teimosia”. 
O jovem Ayrton, aos 15 anos, nas ca-
tegorias de base, não gostava da água 
na viseira, chegava a temer o fato de 
guiar debaixo de um aguaceiro. Mas 
ao contrário do que acontece quando 
muitos se veem diante do medo, ele 
“se alimentou” desse sentimento e o 
usou para vencer o que parecia uma 
limitação. Treinou de forma incansá-
vel a pilotagem debaixo de chuva. Dia 
após dia, anotava as falhas e se apri-

morava em cima delas. Quanto mais 
forte fosse o temporal, com mais gana 
ele ia para a pista. No início rodava 
com o carro. Depois, não mais. Após 
dezenas, centenas de voltas, o rapaz 
destilava arrojo, espalhando água nas 
saídas de curva. O medo? Tinha sido 
substituído por uma vontade louca e 
destreza ímpar de guiar no molhado. 

Vontade que se materializou em 
“aulas” fantásticas. Citamos três. A 
primeira em 1984: com um Toleman, 
carro que ficaria no “final da turma”, 
largou em Mônaco lá atrás. De re-
pente, vem o temporal e ele, Senna, 
“riscando todo mundo”. Nem Lauda 
e Prost escaparam. A segunda, em 
1995, no GP de Portugal, disputado 
todo sob chuva, ele venceu com qua-
se uma volta de vantagem sobre o 
segundo colocado. E a terceira, em 
Donington Park (Inglaterra), em 1993, 
com a melhor primeira volta de todos 

os tempos, em que ele, largando em 
quinto, chegou ao primeiro lugar em 
poucas curvas.

Que grandes lições para o RH que, 
muitas vezes recua diante de uma 
barreira desenhada pelo sentimento 
do medo! A partir do exemplo da chu-
va, qualquer dificuldade estimulava a 
mente de Senna em fazer melhor. Não 
à toa, seus circuitos prediletos foram 
também aqueles com traçados mais 
complexos e desafiantes, como Spa 
Francorchamps (Béligica), Montecarlo 
(Mônaco) e Interlagos (Brasil). 

Senna mostra até hoje à área de 
Recursos Humanos que o momento 
da execução de um trabalho é impor-
tante (corrida), mas também é vital o 
foco no instante em que se realiza o 
treinamento. Dessa forma, com ele, 
não apenas as manhãs de domingo, 
mas as de sábado eram “mágicas”. 
Quem viu certamente não se esquece 

Ayrton Senna
 

Legado iNeSGOtÁVeL para  
a GeStÃO De peSSOaS20 ANOS SEM “ELE”

daquelas obstinadas lutas pela pole 
position nas quais qualquer milésimo 
de segundo valia a pena. Na narração 
emocionada de Galvão Bueno, vinha a 
Lotus (1985-1987) ou McLaren (1988-
1993) “alucinada” com o capacate 
amarelo para “tirar o doce da boca” 
de quem já imaginava estar no topo.

Segundo o seu projetista da época 
de McLaren, o inglês Steve Nichols, 
Senna era capaz de calcular o consu-
mo de combustível em até três casas 
decimais e manipular os botões do 
volante, memorizanco todas as usas 
combinações e efeitos possíveis. Com 
isso, transmitia informações de forma 
tão precisa “como se tivesse sensores 
de telemetria em todo o corpo”.

Guardadas as devidas proporções 
é possível buscarmos inspiração nas 
palavras de Ayrton Senna para conse-
guirmos, no dia a dia de trabalho, as 
nossas “flying laps” (voltas voadoras). 

“Seja você quem for, seja qual for a posi-
ção social que você tenha, a mais alta ou a 
mais baixa, tenha sempre como meta muita 
força, muita determinação e sempre faça tudo 
com muito amor e com muita fé em Deus, que 
um dia você chega lá. De alguma maneira 
você chega lá.”

“Existem durante nossa vida, sempre 
dois caminhos: aquele que todo mundo se-
gue e aquele que a nossa imaginação nos 
leva a seguir. O primeiro pode ser mais se-
guro, confiável, o menos crítico, o que você 
encontrará mais amigos … mas, você será 
apenas mais um a caminhar. O segundo, 
com certeza, vai ser o mais difícil, mais soli-
tário, o que você terá maiores críticas; mas 
também, o mais criativo, mais original. Não 
importa o que você seja, quem você seja, 
ou o que deseja. A ousadia em ser diferen-
te reflete na sua personalidade, no seu ca-
ráter, naquilo que você é. E é assim que as 
pessoas lembrarão de você um dia.”

“Você acredita que tem um limite. Então 
busca esse limite e quando o atinge, pen-
sa: OK, é o limite! No mesmo instante algo 
acontece e você acredita que pode alcan-
çar um pouco mais. Com o poder da sua 

“pílulas do CONHeCimeNtO” – por ayrton Senna”

Homenagem Especial – Documento Histórico Homenagem Especial – Documento Histórico
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mente, sua determinação, seus instintos e 
também sua experiência você, na verdade, 
pode voar muito mais alto.”

 “Não deixe que nada afete o seu espíri-
to. Trabalhe com amor. Tudo o que merece 
ser feito, merece ser bem feito. Tenha fé e 
acredite. Você pode tudo o que quiser! Não 
deixe o desânimo tomar conta de você! E 
assim tornará o seu otimismo em realidade. 
Não acumule fracassos, mas experiências. 
Tire proveito dos seus problemas, jamais 
se deixando abater por eles. Ame! Ame de 
todas as maneiras. Ame a você mesmo. E 
finalmente, sorria. Sorria para a vida. Por-
que o sucesso está dentro de você!”

“O que importa é ser quem você é, não 
deixar que os outros perturbem você. Eles 
querem que você seja diferente. Você tem 
que ser o que é.”

“Sempre que possível, gosto de estar lon-
ge das cidades. A única forma de suportar 
um estilo alucinante de vida é diminuir o rit-
mo, acalmar, desfrutar da natureza. Aí você 
encontra o equilíbrio entre os extremos. A 
diferença entre um homem e uma criança 
é o brinquedo! À medida que você cresce, 
tem mais coisas para pensar, mais preocu-
pações, e você  perde um pouco da alegria 
de  viver. É importante, sempre que puder e o 
lugar permitir, voltar a ser criança um pouco”.

  | 2014 | Março / Abril | 11
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NononoNonono

“Polêmica na 
ReGuLaRizaçÃO Da NR-12”

P
ara quem ainda não conhece, 
e é importante tomar conheci-
mento, a Norma Regulamen-
tadora 12, ou simplesmente 

NR-12, define as referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de 
proteção para garantir a saúde e a in-
tegridade física dos trabalhadores que 
lidam com máquinas e equipamentos. 
A NR consiste em adotar métodos de 
controle, definir protocolos e fluxos de 
trabalho em todas as fases de opera-
ção e manutenção de máquinas, as-
sim como treinamentos de todos os 
funcionários e instalação de sistemas 
de segurança nos equipamentos. Atu-
alizada em 2011, a NR 12 ainda apre-
senta pontos de divergência, sobretu-
do entre sindicatos e políticos, o que 
vem causando muita insatisfação.  

Hoje a NR-12 possui 85 páginas e 
12 anexos. Nela o MTE (Ministério do 
Trabalho e Emprego) determina que 
as empresas devam adotar medidas 
de proteção coletiva, administrativas 
ou de organização do trabalho e de 
proteção individual. É aplicada em 
todos os setores que possua equi-
pamentos ou fluxos de trabalhos que 

apresentem riscos ao trabalhador. 
No último dia 5 de novembro 

(2013), o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB), apresentou um projeto de 
decreto legislativo nº 1.389/2013, 
onde propõe sustar a NR-12 alegan-
do que “as solicitações não condizem 
com a realidade ou funcionalidade”. 
Ele acredita que, em alguns setores, 
a NR deveria ser mais genérica, uma 
vez que não contempla todos os seg-
mentos industriais. O sindicato dos 
Auditores do Trabalho entrou em con-
tato com o deputado para esclarecer 
a intenção do governo, alegando que 
o objetivo é proteger trabalhadores 
de acidentes com maquinas e equi-
pamentos. No dia 13 de novembro o 
deputado voltou atrás de sua decisão 
e solicitou a retirada de tramitação do 
projeto. 

A Associação Brasileira da Indús-
tria de Maquinas e Equipamentos 
(Abimaq) está juntamente com a Co-
missão Nacional Temática Tripartite 
(CNTT), trabalhando na revisão téc-
nica da Norma Regulamentadora Nº 
12 - NR-12, a fim de aumentar o en-
tendimento do seu conteúdo, e nego-

ciar um possível aumento no prazo de 
implementação, facilitando também 
os fabricantes no atendimento aos 
requisitos estabelecidos. As empre-
sas e fabricantes estão sentindo um 
impacto financeiro grande, pois além 
da responsabilidade de cumprir a nor-
ma adequando suas máquinas, equi-
pamentos, ambientes de trabalho e 
treinamento com funcionários, alegam 
que o número de autuações aumentou 
consideravelmente. 

Os auditores do MTE já estão vi-
sitando as empresas para verificar o 
cumprimento das normas, pois parte 
dos prazos de adequações expiraram. 
Segundo relatos ao Sindicato das Em-
presas de Engenharia de Montagem e 
Manutenção Industrial do Estado do 
Rio (SINDEMON), alguns fiscais estão 
fazendo notificações recomendatórias 
e cedendo novos prazos para que a 
empresa se adeque. Contudo, alguns 
fiscais já estão multando e as infrações 
possuem valores altos, atingindo até 
50 vezes o valor de referência do equi-
pamento, podendo uma mesma má-
quina receber varias notificações.

*Vanessa  
de Paula, é 

a Técnica de 
Segurança 

no Trabalho 
do Grupo 

LET Recursos 
Humanos

SegurancaColuna Saúde e Segurança no Trabalho
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*Vanessa de Paula

5 peRGuNtaS paRa ViViaNe SeNNa

Irmã do piloto e Presidente do Instituto 
Ayrton Senna, a psicóloga Viviane Senna 
nos dá um importante e exclusivo depoi-
mento que marca esta bela homenagem.

Que valores importantes o Ayrton deixa 
para quem é de RH? 

Motivação, determinação, coragem, su-
peração, busca da perfeição e o orgulho 
de ser brasileiro que fortalecem o caráter 
diante de situações desfavoráveis. Ayrton 
tinha uma postura totalmente contrária a 
dos que queriam levar vantagem em tudo. 
Suas conquistas vieram com muita dedica-
ção, compromisso e trabalho árduo. Sendo 
o RH uma área que lida com as pessoas, 
expectativas, frustrações e sonhos, esses 
valores são essenciais para que a tomada 
de decisão tenha equilíbrio, compaixão e 
sensatez, sem nunca perder de vista os 
interesses de empresas e profissionais. 
Também cabe ao RH ajudar a fortalecer 
a autoestima da equipe e valorizar o que 
cada um tem de melhor, como o Ayrton fa-
zia com os engenheiros e técnicos que o 
assessoravam.

 
Ao observar a forma das pessoas se re-

lacionarem, elas absorveram a mensagem 
deixada pelo Ayrton? 

É difícil avaliar. O que sinto é que não 
é incomum empresas, em suas reuniões, 
especialmente as motivacionais, utilizarem 
exemplos da vida do meu irmão para mo-
bilizar e unir. 

O Ayrton era apaixonado pelo traba-
lho, mas também vivia intensamente a 
sua vida. Que lições ele traz para quem 
não consegue conciliar trabalho e vida 
pessoal? 

O que mantinha Ayrton feliz fora das 
pistas também era a paixão e o compro-
misso com ele mesmo e com aqueles que 
amava. Creio que essa seja uma maneira 
de olhar a vida para que tudo fique mais 
equilibrado. As saudades intensas e a cer-
teza de que seria acolhido em cada retor-

no é o que definiam um cotidiano que se 
resumia a dedicar-se 100% às corridas, e 
viver, com muita qualidade, os momentos 
de lazer e com a família.

Como o legado do Ayrton é aprimorado 
pelo Instituto Ayrton Senna (IAS)? 

O IAS cuida do presente e do futuro de 
milhões de alunos. Nosso trabalho jun-
to às secretarias de educação é o de 
ajudar a garantir que estudantes da 
rede pública de todas as regiões 
do Brasil possam receber de volta 
o direito de aprender, passar de 
ano e ter mais chances de traçar 
um futuro profissional. Esse tra-
balho, que completa 20 anos em 
2014, começou com o objetivo de 
concretizar o sonho de Ayrton 
que, em março de 1994, com-
partilhou comigo o desejo 
de realizar uma ampla ação 
para ajudar crianças e jo-
vens, especialmente em 
situação de risco social, 
a se desenvolverem ple-
namente. 

Comparando o Brasil 
de 1994 com o de 2014, 
se o Ayrton pudesse re-
tornar, do que você acha 
que ele se orgulharia em 
ver e o que criticaria por 
ainda não estar vendo acon-
tecer?

Ele teria orgulho de um 
Brasil que cresceu muito e 
consegue dar mais opor-
tunidades de desenvolvi-
mento à população. Por 
outro lado, acredito que 
continuaria incomoda-
do como estava, quando 
conversamos em 1994, 
por perceber que, apesar 
dos avanços, patinamos 
na educação e amarga-

Homenagem Especial – Documento Histórico

mos a 84ª posição no ranking mundial de 
desenvolvimento humano. Acredito tam-
bém que ele estaria descontente com a 
onda de corrupção na qual o País se en-
contra, porque esse tipo de atitude o tirava 
do sério.
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Nonono

A
inda que nos últimos cin-
co anos tenha diminuído o 
número de brasileiros resi-
dindo no exterior, efeito da 

crise internacional, viver a experiên-
cia de trabalhar em países com idio-
ma e culturas distintas é um grande 
passo para construir uma carreira de 
sucesso. Este é o caso dos funcio-
nários da Michelin, que atualmente 
conta com 30 brasileiros expatriados 
em países como França, Tailândia e 
Estados Unidos.

O contato com outra cultura agrega 
valores importantíssimos seja para o 
convívio na empresa ou com a famí-
lia e os amigos. Clarisse Moreno, 33 

anos, Gerente de Compras da Miche-
lin está sendo preparada desde março 
do ano passado para morar por cerca 
de quatro anos, a partir de junho deste 
ano, em Clermont Ferrand, na França. 
Solteira, sem filhos, ela diz que sua pri-
meira experiência de morar fora chega 
em “momento maduro” da carreira e 
que a Michelin, “avaliou aos poucos e 
com muito cuidado” o interesse dela 
em atuar fora do Brasil.

Há cerca de um ano ela esteve na 
mesma cidade francesa para um cur-
so de quatro semanas de aprofunda-
mento na estratégia da empresa. Ela 
e outros 76 jovens executivos de 21 
países vivenciaram momentos incrí-

veis de networking. “Além de ter um 
monitor me ajudando a definir o que 
pretendo para a minha carreira, após 
essas semanas fiquei muito tranquila 
em relação a viver em outro país, por-
que consegui me relacionar bem com 
outras pessoas, melhorei a minha flu-
ência e, sobretudo, a escuta no idioma 
francês”, conta Clarisse. 

Em um trabalho de grupo com o 
tema Social Life, ela e seus colegas 
executivos organizaram o que esta-
riam fazendo nos horários de folga. 
“Foi uma prática rica para aprender-
mos a respeitar e conciliar diferentes 
hábitos culturais”, descreve. Para a 
Gerente de Compras, ao morar no ex-

terior, muito mais do que crescimento 
hierárquico, valerá o seu “desenvolvi-
mento como ser humano”. Ela conta 
que a Michelin, por meio do RH e se 
seu gestor direto na área de Compras, 
divide com ela decisões sobre a infra-
estrutura que a empresa colocará à 
sua disposição. “O tempo todo sinto a 
importância da atenção que o RH e o 
meu gestor dedicam a mim”, destaca.

Para dar suporte à preparações 
como a de Clarisse e outros funcio-
nários a Michelin tem a política “Triân-
gulo de Gestão”, na qual os vértices 
são o gestor da área, um RH (gestor 
de carreira) e o funcionário. “O gestor 
de carreira faz entrevistas regulares 
com o funcionário para conhecer suas 
aspirações e apura, junto ao gestor de 
área desse funcionário, qual é a sua 
capacidade de realização”, explica 
José Casimiro, Gestor de Carreiras 
para a América do Sul da Michelin.

A partir dessas conversas é criado 
o “Percurso de Carreira”. Cada funcio-
nário tem o seu. Casimiro acentua que, 
além de uma preparação específica, o 
próprio dia a dia de trabalho, no qual 
o funcionário da Michelin troca muitos 
e-mails e realiza conference calls em 
vídeo com parceiros de outros países, 
já contribui nesta capacitação global.

Como mudar de casa é algo co-
mum na empresa, existe o chamado 
Setor de Mobilidade. Cada região ge-
ográfica da Michelin tem o seu. Por 
meio de troca de informações, o se-
tor do país de origem do funcionário 
define junto com o setor do país de 
destino, tudo o que será necessário, 
desde o reforço do idioma, escolha 
para os filhos desse funcionário, lo-
calização de moradia, entre outros. 
Se o país de destino for de uma cul-
tura complexo, como por exemplo, 
do Oriente Médio ou Ásia, e empre-
sa também pode oferecer carro com 
motorista, não apenas para levar o 
funcionário ao local de trabalho, mas 
para estar à disposição da família. 
“Quanto maior for o salto cultural, 
maior será o suporte a ser oferecido”, 
esclarece Casimiro. 

Segundo ele, normalmente o profis-
sional expatriado fica de três a cinco 

anos. “É tempo mais do que suficien-
te para você ir, aprender, mostrar um 
trabalho completo, ou de exibir uma 
competência sua que seja muito ne-
cessária em algum país”, considera. 

Chegando ao país onde vai traba-
lhar há o chamado suporte de acolhi-
mento ao expatriado. Funcionário, e 
familiares, se for o caso, realizam um 
city tour, recebem lista de contatos de 
urgência como médicos, bombeiros. 

Casimiro que também já morou em 
Clermont Ferrand revela que o mais 
complicado é fluência no idioma es-
trangeiro. “Você está certo de que vai 
conseguir entender tudo; mas quando 
chega lá percebe que é mais difícil 
porque todos falam ao mesmo tempo 
sem preocupação de fazer pausas”, 
argumenta. 

Para oferecer soluções rápidas e 
qualitativas a problemas como enfren-
tados por Casimiro, a executiva de 
Comunicação, Vera Lorenzo, criou em 
1991, em Amsterdã (Holanda), onde 
residia, a Foreign Affairs. Hoje com 
sede na Barra da Tijuca, Rio de Janei-
ro, a empresa conta com uma equipe 
de 70 professores, todos com vivência 
internacional.

Esta vivência cria importantes co-
nexões. “Intensificamos em nossos 
cursos customizados a capacidade 
da pessoa fazer conexões, pois o 
mais importante não é saber falar, 
mas compreender o que está sendo 
dito e, a partir daí, dar continuida-
de à comunicação”, enfatiza Vera 
que morou nove anos na Holanda 
e, além da graduação em Comuni-
cação (UFRJ) tem a de Letras pela 
Universidade de Amsterdã. Além 
de melhorar o domínio do idioma 
estrangeiro, os cursos incluem im-
portantes dicas sobre os hábitos 
culturais de cada país visitado. Pau-
sas na fala, o que dizer e o que não 
dizer em cada situação social são 
aprendizados imprescindíveis em 
culturas muito distintas da brasilei-
ra. “É vital no exterior se comportar 
de uma maneira que não crie con-
flitos e este aspecto é uma preocu-
pação constante para nós”, afirma a 
Diretora da Foreign Affairs.

DESAFI
preparando peSSOaS para
trabalhar no eXteRiOR

Quando recebe a demanda de uma 
empresa para o aprimoramento de 
executivos, Vera informa que leva em 
conta, além do cargo ocupado, o tipo 
de diálogo que precisará se fazer no 
exterior. Este levantamento ajuda a 
definir um material didático com textos 
específicos para cada área. Nos cur-
sos da Foreign Affairs, os participan-
tes realizam simulações de reuniões 
em grupo para melhorar a fluência. 
“Quanto mais você se expor ao idioma 
falado, mais rápido será a sua capa-
cidade de responder a questionamen-
tos”, esclarece Vera. 

Mas ela alerta: não desenvolva 
apenas a fala, mas também a escrita, 
a leitura e a compreensão oral. Para 
isto é necessário ler muito no idioma 
estrangeiro, todos os tipos de texto e 
todos os dias. Os Audio Books, livros 
que vem com um CD gravado são um 
ótimo caminho para o aprimoramento. 

Com poucas ou muitas barreiras, 
sejam quais forem, e em qualquer di-
mensão, brasileiros já percebem que 
estar em mundo globalizado é apenas 
uma “zona de conforto”. Ou seja: se o 
seu futuro incluir a necessidade de mo-
rar e trabalhar no exterior, todo o cuida-
do é ainda pouco na preparação.  

SOMANDO FORÇAS
Clarisse Moreno e José 

Casimiro: vivências 
no exterior agregam 

valor ás suas vidas e ao 
trabalho na Michelin
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“Importante é estabelecer 
boas conexões”,  
diz Vera Lorenzo
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Personagem

E
le adora a possibilida-
de real de usar a Língua 
Portuguesa para ajudar a 
“construir” seres humanos 

conscientes, críticos e cultos. Cita o 
programa Estudo i, da GloboNews, 
por exemplo, como um trabalho que 
adora fazer. Mas há muitos outros. 
O quadro Soletrando, do Caldeirão 
do Huck (ah..a força da TV!), que 
popularizou este mestre da Língua 
Portuguesa em todo o Brasil, supe-
rou, como ele reconhece, qualquer 
expectativa.

Gaúcho, torcedor apaixonado do 
Internacional (foi até o Japão curtir 
o título mundial em 2006), ele co-

meçou seu trabalho como consultor 
do idioma pátrio ainda nos anos 80. 
Em 1991 já ministrava cursos para 
jornalistas de O GLOBO. Está lá até 
hoje. No jornal Extra ele tem coluna 
dominical. Seu extremo talento em 
utilizar o humor e fatos cotidianos de 
uma forma simples de ser entendida 
chama a atenção.  Não à toa, o traba-
lho do professor é vital na Globosat, 
TV Globo, GloboNews, CBN, Sistema 
Globo de Rádio e portal Globo.com. 
Seus cursos de redação e atualização 
gramatical também são frequentes 
em empresas como Petrobras, Price 
Waterhouse Cooppers e ONS, para 
citar algumas.

Além dos muitos livros e coleções 
já publicadas de sua autoria, ele tam-
bém tem blog na internet. O motivo? 
Precisa estar ao lado do aluno, onde 
esse aluno puder se manifestar.

NEWSLET – Por que o uso correto 
do português está tão distante da 
maioria dos brasileiros, mesmo os 
graduados em cursos superiores?

Sérgio Nogueira – O problema é a 
pouca importância que o brasileiro 
dá à sua língua padrão. Eu já me apo-
sentei e não tenho mais esperança 
de que algum governo melhore isso. 
Já tivemos governantes de todas as 

Prof. Sérgio Nogueira
mestre em Língua portuguesa, Consultor Organizacional e Consultor do quadro Soletrando do Caldeirão do Huck

“Deficiência em LÍNGUA PORTUGUESA 

é trava para ascensão profissional”

tendências possíveis e nada mudou. 
O ensino ainda está a quilômetros de 
distância do mundo moderno.

NEWSLET – No Brasil continua difícil 
ter estímulo para ser professor. Você 
vê esperança de que este panorama 
possa mudar?  

S.N. – Não. Não consigo entender, por 
exemplo, um professor que detesta 
aluno. E esta situação é recorrente. O 
que há de melhor no processo ensino-
aprendizagem é a relação com gente. 
Eu não vejo mudança nesse panora-
ma. Seria necessária uma revolução 
cultural no país; algo muito caro. No 
passado houve o Darcy Ribeiro, que 
era bom, mas o seu partido não sou-
be levar a sua ideia adiante. Sem bom 
professor a educação não anda. 

NEWSLET - E não adianta pagá-lo 
bem...

S.N. – Exato. Há muito tempo vi uma 
pesquisa sobre satisfação e insatis-
fação no trabalho de professor. E o 
índice mais levantado foi Condições 
de Trabalho, depois, Reconhecimento 
dos seus pares. Salário era o quarto 
item. O problema é que o salário do 
professor não lhe dá condições bási-
cas de investir em seu aprimoramen-
to: cursos, leitura, tempo para ir ao 
teatro. 

NEWSLET – Mudando de rumo, até 
que ponto “tropeçar” na língua portu-
guesa tem prejudicado o acesso ou 
a ascensão no mercado de trabalho?

S.N. – Embora os linguistas digam que 
isso é “preconceito linguístico”, a rea-
lidade não mostra isso. Eu já vi muita 
gente ter a ascensão bloqueada por 
causa de deficiências na língua por-
tuguesa. São convocados para uma 
minirredação e depois nunca mais são 
chamados para uma entrevista naque-
la empresa e não sabem o motivo. 
Este é um problema sério; contudo, 
muitas vezes os novos sistemas de 
avaliação acenam para o aluno dizen-
do que “está tudo bem”. Na prática, 

afirmo: tem problema sim! São poucas 
as pessoas realmente qualificadas nas 
empresas que cometem erros grossei-
ros. Eu vejo nesses ambientes uma to-
tal preocupação com o uso correto da 
língua. Existe empresa que dá curso 
de língua portuguesa para os trainees 
e outras que só aplicam o curso para 
aqueles que têm cargo sênior.

NEWSLET – A pressa em alcançar su-
cesso no trabalho faz com que pro-
fissionais estudem inglês a “toque de 
caixa”. No entanto, se esquecem dos 
problemas que têm no  português...

S.N. – Para ascender dentro de uma 
empresa o conhecimento tanto do 
português quanto do idioma estran-
geiro são fundamentais, seja oralmen-
te ou pelo modo escrito. Mas devo di-
zer que em nenhum momento alguém 
domina a língua portuguesa. Você vai 
se aperfeiçoando e deve estar com 
a mente aberta para as mudanças. 
O português que falamos hoje não é 
o dos nossos avós, assim como não 
será o dos nossos netos.  

NEWSLET – A nossa Língua Portu-
guesa carece de alguma outra refor-
ma ou está boa do jeito atual? 

S.N. – A última reforma foi apenas or-
tográfica. Temos ainda outros proble-
mas a discutir, de sintaxe, colocação 
de pronomes, uso verbos, concor-
dâncias, semântica, vocabulário, ne-
ologismos...Esse assunto vai muito 
longe.  

NEWSLET – O internetês prejudica a 
fluência na língua portuguesa?

S.N. – Não. O internetês é uma gíria. 
Usar o internetês e a língua padrão 
são ações independentes e concomi-
tantes. Já abreviávamos na faculdade. 
Isto se chama economia linguística e 
faz parte do cotidiano. A escola pode 
aproveitar o internetês para incentivar 
um aluno a aprender melhor o portu-
guês, fazendo brincadeiras. Porque 
este aluno vai precisar das duas for-
mas. Quando estamos em um celular 

mandando mensagem muitas vezes 
deixamos um acento de lado, abrevia-
mos para agilizar a comunicação.  

NEWSLET – Costuma-se ouvir “quan-
do me divirto, aprendo mais fácil”. 
Que sugestões você daria a um pro-
fessor de português para tornar o 
aprendizado atraente?

S.N. – Aprendi, ainda na década de 80, 
quando as empresas estavam imple-
mentando a ISO 9000, que era preciso 
atender as necessidades e expectati-
vas do cliente. O aluno é o meu clien-
te. Eu tenho sempre a preocupação de 
inserir, de uma forma diferente, o ele-
mento lúdico no ensino. E será tão di-
verso quanto for o meu público. A mi-
nha vida inteira foi assim, oferecendo 
dinamismo, com exercícios, brincadei-
ras, histórias. Até histórias mentirosas 
são importantes para fixar a atenção 
e facilitar o aprendizado. Agir assim é 
natural. Sempre tive o DNA de profes-
sor. Não resolvi ter essa profissão por 
falta de opção, como acontece com 
alguns. Comecei a dar aulas aos 18 
anos, com dois meses de faculdade.   

NEWSLET – Um gestor de RH con-
trata pessoas que têm alguma defi-
ciência em língua portuguesa. Ciente 
disso, o que ele pode fazer para pre-
encher essa lacuna? 

S.N. – Para explicar, citarei o meu 
exemplo. Quando uma empresa me 
convoca já identificou uma carência 
em alguma posição em relação ao uso 
da língua portuguesa. Eu monto junto 
com esse gestor um treinamento; há o 
de redação, o de gramática, entre ou-
tros. Ao conversar com o RH, poucas 
palavras que me são ditas já são sufi-
cientes para identificar o tipo de curso 
necessário. Por exemplo, há pessoas 
que usam as “palavras da moda” e 
construções de frases cujo significado 
não faz sentido algum. Há outras que 
repetem demais as palavras no texto.  

NEWSLET – Problemas em falar bem 
o português podem comprometer um 
profissional em sua autoestima?

Personagem
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S.N. – Sim. O profissional que não 
sabe falar e escrever bem o português 
foge de apresentações. Quando é 
obrigado a se expor não dorme direi-
to, sua, enjoa. Se um líder envia um e-
mail com erros vira chacota e, depen-
dendo da frequência com a qual erre, 
perde a credibilidade. Se ele é caris-
mático e tropeça no português, isto 
o trava; cria insegurança. Penso que 
todo curso de liderança deveria incluir 
lições de fono, técnicas de apresen-
tação e bom uso do português. Con-
sidero mais fácil errar falando do que 
escrevendo, porque a fala é espontâ-
nea. De uma forma ou de outra, o erro 
que mais incomoda é, sem dúvida, o 
de concordância. Todo mundo o per-
cebe. 

NEWSLET – Que boas leituras reco-
mendaria para quem precisa deseja 
melhorar o texto, fazendo isso com 
prazer?

S.N. – Tem que ler de tudo. Sugiro, por 
exemplo, livros do Laurentino Gomes, 
a trilogia, 1808, 1822 e 1889. E não 
precisamos ler para concordar com o 
que o autor diz ou sequer gostar do 
texto. Precisamos ler para ter outra vi-
são. Em termos de enriquecimento do 
conhecimento, a  leitura nos traz es-
tilo, vocabulário, ortografia e conteú-
do. Ou seja: eu posso ter uma opinião 
com base em argumentos diversifica-
dos e sobre diversos pontos de vista. 
Aguça o meu senso crítico. Eu não te-
rei a opinião dos outros, mas a minha. 
Mas somente ler muito não nos dá a 
garantia de escrever bem. Isto é um 
mito. Escrever bem requer o exercício 
contínuo da escrita. 

NEWSLET – Mas o que é escrever 
bem?

S.N. – É algo, na verdade, subjetivo. 
Depende para qual tipo de público 
você está escrevendo. A comunica-
ção só é eficaz quando o outro lado te 
entende. Não adianta eu ter um texto 
lindo, mas hermético, que ninguém 
entende. Acontece que para escrever 
em qualquer linguagem, deve se usar 

corretamente as palavras, a constru-
ção de frases, a estruturação de pa-
rágrafos, ortografia, concordância. Há 
termos como, por exemplo, “conos-
co” e “com a gente” que podem ser 
usadas em diferentes casos, depende 
do momento mais adequado. A esco-
la deve me ensinar quando usar um 
e quando usar o outro. A questão do 
“pego” e “pegado” também é de ade-
quação. Ambos estão gramaticalmen-
te corretos.  

NEWSLET – Tivemos grandes escri-
tores no passado; tais como Macha-
do de Assis, Graciliano Ramos, Eça 
de Queiroz, para citar alguns. Esta-
mos tendo uma boa renovação? 

S.N. – Atualmente temos escritores 
muito bons. Vivemos outra realida-
de, com temáticas distintas. Luís 

Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, 
Ruy Castro e Laurentino Gomes são 
excelentes. Há muitos jornalistas es-
crevendo bem. Eu não gosto do Pau-
lo Coelho, mas como negar o suces-
so dele no mundo inteiro?! Na área 
infantojuvenil há a Thalita Rebouças 
inovando e fazendo um sucesso ina-
creditável.

NEWSLET – A experiência do Sole-
trando mostra que existem fórmulas 
interessantes de estimular a prática 
do nosso idioma...

S.N. – O Soletrando é um grande e 
divertido jogo! Quer motivar a litera-
tura?! Faça o soletrando e crie prê-
mio simples. O sucesso do quadro 
Soletrando no Caldeirão do Huck su-
perou totalmente as minhas expec-
tativas. Eu não acreditava, na verda-
de, que tivesse sobrevida. Fizemos 
o sexto ano em 2013! A reação da 
garotada, dos pais e professores é 
algo indescritível. Houve um garoto 
do Piauí que ganhou para o qual fui 
perguntar se gostava muito de por-
tuguês. Ele confidenciou preferir a 
matemática. E é possível curtir disci-
plinas distintas. 

NEWSLET – O uso excessivo das 
redes sociais melhora ou piora o co-
nhecimento e o uso da língua portu-
guesa?

S.N. – Melhora e piora. A rede social 
está substituindo o telefone. As pesso-
as escrevem mais do que falam. Neste 
ponto, a mudança é positiva. Porém, 
palavras que você costuma ver es-
critas de forma errada muitas vezes, 
acabam, infelizmente, se passando 
por corretas. A memória visual é que 
lhe ensina ortografia. O problema da 
rede social é quando você escreve de 
qualquer maneira, sem procurar saber 
qual é a forma oficial. Com relação às 
crianças e jovens, mais tarde, na vida 
profissional, eles terem que desmon-
tar esse mecanismo será difícil. Nesse 
sentido, tenho medo que a rede social 
contribua para criar vícios, sobretudo 
os ortográficos.

“Em termos de enriquecimento 
do conhecimento, a  leitura nos  

traz estilo, vocabulário, ortografia 
e conteúdo. ou seja: aguça  

o meu senso crítico.”

Notas acoNNotas - acoNtecimeNtos

POR AGORA...
De Alexandre Peconick

e-mails para esta seção 

comunicacao@grupolet.com

eSocial e apoio da abiHpeC 
marcam 3º encontro do 
Grupo CORH
“Nós de RH devemos explicar às 
áreas que certas coisas não po-
derão mais acontecer como acon-
teciam”, disse Roberta Nunes, da 
Granado, anfitriã do 3º Encontro 
do Grupo CORH (Cosméticos 
Recursos Humanos), em relação 
ao eSocial. O evento, realizado a 
11 de fevereiro, teve palestra do 
consultor Leonardo Biar (Ernest 
Young) sobre os principais pontos 
do eSocial, além do lançamento 
da logomarca do novo grupo de 
RH e marcou, ainda, o apoio da 
ABHIPEC (Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pesso-
al, Perfumaria e Cosméticos) ao 
CORH, na presença e nas pala-
vras de seu Coordenador de Rela-
ções do Trabalho, Antonio Carlos 
Lopes. “Vocês estão fazendo uma 
coisa linda! Em um grupo surgem 
grandes ideias graças à troca de 
experiências”, celebrou Antonio 
Carlos.

No Rio, 50 vagas em cursos 
gratuitos
A Secretaria Municipal de Trabalho 
e Emprego (SMTE) da Prefeitura 
do Rio de Janeiro oferece 50 vagas 
para cursos gratuitos de capacita-
ção profissional, ministrados pelo 
Senai, por meio do Pronatec. Para 
realizar as pré-matrículas nos cur-
sos, os beneficiários devem apre-
sentar o nº do NIS (Número de Iden-
tificação Social), identidade, CPF e 
carteira de trabalho. Fique atento 
às vagas: Montador de painéis elé-
tricos (14), operador de máquinas 
de usinagem convencionais (12), al-
moxarife de obras (18), operador de 
editoração eletrônica (1) e operador 
de acabamento editorial (7).

Se liga aí: Let oferece mais de 
400 vagas em Rio, São paulo 
e minas
Tem novidade no Site do Grupo 
LET! A partir deste mês de abril 
você encontra, na guia direita de 
nossa homepage (www.grupolet.
com), logo abaixo do quadro-link 
de Downloads para NEWSLET, um 
espaço com a relação atualizada 
das vagas oferecidas pelo Grupo 
LET Recursos Humanos em todas 
as suas posições: Rio (Centro), Rio 
(Barra), São Paulo (SP), Juiz de Fora 
(MG) e Belo Horizonte (MG). Abaixo 
das vagas estarão relacionados os 
e-mails para serem tiradas dúvidas 
e enviados os currículos. 

10 Dicas de NuNO CObRa 
para integrar corpo-mente-
emoção-espírito:

Ele “brindou” a nossa edição com 
suas palavras. Deixamos dicas dele 
aos nossos leitores

1) Durma pelo menos oito horas por 
dia e tente acordar sem despertador. 
Ele é uma agressão ao organismo.

2) Alimente-se em pequenas 
quantidades a cada três horas.  
3) Cheire a comida, pegue as folhas 
com as mãos e mastigue o mais 
devagar possível.

4) Exerça alguma atividade física 
pelo menos três vezes por semana. 
Uma hora de caminhada pode ser 
praticada por qualquer pessoa, em 
qualquer lugar, e é suficiente para 
obter os benefícios do esporte.

5) Evite ficar nervoso. Em situações 
de estresse, experimente bocejar e 
espreguiçar.

6) Dedique pelo menos 15 minutos 
do dia à meditação. Escolha um local 
silencioso, sente-se numa posição 
confortável e esqueça da vida.

7) Tome ao menos dois banhos frios 
por dia. Esse hábito é energizante.

8) Quando fizer exercícios físicos, 
concentre-se apenas neles. Não leia 
enquanto pedalar, nem ouça música 
quando correr.

9) Preste atenção ao fluxo de ar que 
entra e sai de seu pulmão e procure 
respirar mais profundamente.

10) Finalmente, elogie os outros 
com mais frequência. Isso funciona 
como um ímã e faz com que todos 
queiram estar ao seu lado.

Personagem
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Matriz - Rio: Centro Empresarial 
Barra Shopping 
Avenida das Américas, 4.200
 BL.9 – salas 302 A e 309 A, 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro 
(RJ) – CEP 22640-102

O SER HUMANO 
aproveita cada vez  
mais o potencial de  
sua COMPLEXIDADE.
Entendendo e 
trabalhando as 
RELAÇÕES com este  
NOVO SER HUMANO 
e dele com o mercado, 
o Grupo LET Recursos 
Humanos está se 
aprimorando em oferecer 
serviços em alto padrão 
de qualidade.
Se você procura uma 
organização que lhe 
oferece qualidade  
em atitude e trabalho  
com alma vai chegar  
até nós!
Venha conversar 
conosco! O que você 
precisa é nosso prazer 
lhe oferecer! 

Acesse  
www.grupolet.com ou ligue 
para (21) 3416-9190 e 
confira! Certificado com a 
ABNT NBR ISO 9001:2008, 
o Grupo LET Recursos Hu-
manos é a única consultoria 
de RH do Estado do Rio de 
Janeiro filiado à Rede RH 
Nacional e à NPA (Natio-
nal Personnel Associates). 
Visite nossas páginas no 
Facebook e Linked In. 

• Recrutamento e seleção  

• Administração de Mão-de-obra temporária  

e Tercerizada • Terceirização de serviços 

• Busca de novos talentos 

• Executive search 

• Check up profissional • Treinamento

OferecemOs Os  
seguintes serviçOs:

Grupo
RECURSOS HUMANOS


