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A revista do Grupo LET Recursos Humanos

News
NESTA EDIÇÃO!

A cobertura do Grupo LET  

no TALENTOS SENAC-RJ 2014! 

TRAZEMOS  
O EXEMPLO DE…
Artur Coutinho,
Vice Presidente de 
Operações da EMBRAER,  
fala sobre suas “Vivências 
de Liderança” — Pág. 8 

VALE A PENA  
CONFERIR
Hospital S. Lucas
investe em curso de libras  
para incluir Deficientes 
Auditivos no ambiente  
de trabalho — Pág. 14

Um dos mais Influentes pensadores do Planeta 

sugere aos CEOs e RHs brasileiros: “Tenham Coragem, 

Humildade e Disciplina para encarar o que vem aí em 2015!” 



Editorial

“LIDERANÇA: mais do que nunca”
Papo com o leitor

Foto: Zuh Ribeiro / Army Agency

Nonono

A
rquiteta, com MBAs em Ad-
ministração e em Marketing 
e passagem de uma década 
pelas áreas de Varejo e Moda 

da C&A, esta mineira de Poços de Cal-
das vem construindo carreira calcada 
na força de realizar projetos. Há quatro 
anos no Senac-RJ, sendo os dois mais 
recentes como Gerente do Click Opor-
tunidades, Liliana Sebusiani tem em 
suas mãos e mente a responsabilidade 
de conduzir o projeto Talentos Senac-
RJ, que somente neste ano de 2014 
espera ter encaminhado cerca de 2500 
alunos de seus 24 cursos participantes 
ao mercado de trabalho.

A última etapa do Talentos Senac-
RJ 2014 aconteceu no Parque de Ma-
dureira e levou grande público para 
acompanhar as finais das competições 
profissionais e participar da feira de 
oportunidades que, este ano, contou 
com o Grupo LET Recursos Humanos. 

Nesta entrevista, Liliana nos conta 
como é especialmente planejado o 
trabalho do Senac-RJ em seu evento 
que cria uma grande vitrine para os 
maiores talentos de seus cursos. 

NEWSLET – O que é TALENTO para o 
Senac-RJ?

Liliana Sebusiani – É destacar nossos 
alunos pela capacidade que eles têm 
de entregar trabalho, a sua emprega-
bilidade real. O Senac-RJ preza que 
seus alunos aprendam praticando. O 
Talento nada mais é do que o resulta-
do final e visível desse conhecimento 
que eles adquiriram durante o curso. 

NEWSLET – Os professores do Senac-
RJ estão acompanhando as mudanças?

Liliana Sebusiani – Exatamente isto! 
Damos prioridade aos professores 
que sejam profissionais atuantes, que 
trazem para dentro da sala o que o 
mercado exige. O professor está de-
safiando o aluno para que este se veja 
no mercado. 

NEWSLET – Vocês alimentam o prazer 
do aluno pela palavra DESAFIO?

Liliana Sebusiani – Sim. Quando você 
está desafiando o aluno e ele passa a 

conhecer melhor seus próprios limi-
tes, ele começa a vencer suas barrei-
ras. Muitos se descobrem e realizam 
tarefas que não imaginavam possíveis 
antes do curso. 

NEWSLET – Dê exemplos práticos des-
ses desafios...

Liliana Sebusiani – Cito três progra-
mas. O primeiro é o VIVÊNCIA, quando 
o aluno sai da sala de aula e vai, com o 
professor, para dentro de uma empre-
sa. Na empresa, os gestores desafiam 
este aluno a cumprir uma tarefa para a 
qual ele está sendo treinado. Se a em-
presa percebe que aluno é um talento, 
ela o destaca, o acompanha e, mais 
tarde, o contrata. Outro programa é o 
LPP – Laboratório de Prática Profissio-
nal, que acontece durante seis meses 
de cada curso. A empresa parceira 
vem para uma de nossas salas e traz 
um desafio para que um grupo de alu-
nos possa desenvolver soluções. Em 
seguida, a empresa avalia estas solu-
ções e as usa, conforme sua aplicabili-
dade. Já ocorreram casos de a empre-

“As empresas e as famílias estão abrindo as  
suas mentes para o valor dos cursos técnicos”

EntrEvistaEntrEvista EspEcial
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Liliana Sebusiani
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Gerente do Click Oportunidades 
do Senac-RJ

Seguindo a nossa tradição de prestar serviços de informação em Ges-
tão de Pessoas aos nossos leitores destacamos nesta edição de Natal o 
tema da Liderança. Afinal, se fizermos um levantamento em redes sociais, 
sobre o que mais se postou nos últimos quatro meses, os temas Mudança 

e Liderança ganharam de goleada dos demais. Diretamente da Dartmouth´s 
Tuck School of Business, trazemos uma entrevista exclusiva com um mes-

tre nesse tema: o premiadíssimo americano Marshall Goldsmith, coach de 
150 grandes CEOs listados pela revista Forbes. Outra reportagem nesta 
direção destaca as lições de Artur Coutinho, Vice-Presidente Executivo 
de Operações da EMBRAER, que recentemente lançou pela Qualitymark 
o livro “Vivências sobre Liderança”. Diante de um ano de 2015 no qual 
os brasileiros esperam novos rumos na Liderança, nada melhor do que 
fechar 2014 refletindo nesse sentido, do ponto de vista corporativo.

Também celebramos nesta edição a feliz parceria entre o Grupo 
LET e o Senac-RJ. Não apenas na entrevista especial com Liliana 
Sebusiani, do Click Oportunidades, como também na cobertura es-
pecial que fizemos da Feira de Oportunidade e última etapa da com-

petição Talentos Senac-RJ no Parque de Madureira. Com a força 
do Senac-RJ e a competência do Grupo LET, empresas e pro-

fissionais de muitos segmentos terão conquistas importantes.
Nossos leitores vão conhecer também um trabalho inova-

dor em RH da Saúde realizado pelo Hospital São Lucas para 
a inclusão dos deficientes auditivos. Trata-se de um progra-
ma digno de grande reconhecimento. 
E vem mais surpresa por aí! NEWSLET traz para você algu-

mas novidades que se consolidarão já na primeira edição de 2015. 
Sim, no próximo ano, vocês vão conhecer mais sobre o Grupo LET e acerca 

das melhores práticas e histórias dos nossos clientes. Um brinde à mudança! 

Boa leitura e um Feliz Natal a todos vocês!   

Joaquim Lauria 
Diretor Executivo do Grupo LET Recursos Humanos
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“Ler é muuuito bom” “São grandes 
transformações 

de vida que 
acontecem ali. 

Gente que ganha 
autoestima, 

identidade. Isto 
não tem preço.”

sa obter ganhos com ela. O terceiro 
programa é o FIQUE BEM NA FOTO: 
uma espécie de workshop, onde os 
alunos recebem ensinamentos sobre 
as atitudes que são esperadas deles 
no mercado de trabalho. 

NEWSLET – Por que foi criada uma 
“competição de talentos”?

Liliana Sebusiani – É uma plataforma 
de empregabilidade, um projeto final 
para mostrar ao mercado o melhor de 
nossos melhores alunos, triados em 
várias fases. Existem 24 categorias, 
cada uma delas, uma atividade profis-
sional. Há torcida organizada das famí-
lias e das unidades. Mas o melhor prê-
mio é o reconhecimento que cada um 
conquista. São grandes transforma-
ções de vida que acontecem ali. Gente 
que ganha autoestima, identidade. Isto 
não tem preço. Muitos nos dão feedba-
ck sobre o quanto a vida deles mudou, 
gerando um exemplo às suas famílias.  

NEWSLET – O que representa para ra-
pazes e moças o simples fato de estarem 
nesta final do projeto Talentos Senac-RJ?

Liliana Sebusiani - É claro que o maior 
prêmio é vencer o Talentos Senac-RJ. 
Mas ali, primeiro, cada um supera a si 
mesmo. Depois disso, eles se sentem 
vencedores porque se destacam entre 
80 mil alunos e levam isto para dentro 
do currículo. E mais: recebem certifi-
cado e são encaminhados, com priori-
dade, para o mercado como “Talentos 
que se destacam”. Existem empresas 
de inúmeros segmentos que vieram 
aqui no Talentos Senac-RJ diretamente 
para recrutar, antes mesmo de saber o 
candidato venceria a final.

NEWSLET – E de que forma é realizada a 
ligação entre o Senac-RJ e as empresas 
no encaminhamento dos talentos?

Liliana Sebusiani – Por meio do Click 
Oportunidades que trata de emprega-
bilidade. Faz uma ponte entre os alu-
nos, formados e não formados, e as 
empresas. Durante o curso, o aluno 
já tem o seu perfil disponível online. 

A qualquer momento ele pode ser 
chamado para uma vaga de estágio 
e, após formado, para as vagas efeti-
vas. Os alunos e as empresas se ca-
dastram gratuitamente no Click Opor-
tunidades. Durante o curso o aluno 
vai agregando itens ao seu currículo 
e pode optar por concorrer a vagas 
de estágio ou efetivas. Todos os dias 
inserimos vagas novas na plataforma 
online. Quando empresa e aluno se 
mostram interessados entre si, o currí-
culo daquele aluno passa a fazer parte 
do banco de currículos da empresa 
e ela recebe informações atualizadas 
sobre esse aluno. Nós encaminhamos 
e a empresa seleciona. Por sua vez, a 
empresa se compromete a nos passar 
um feedback de como esse aluno se 
comportou e como está o conheci-
mento técnico dele. 

NEWSLET – Por que esse feedback é im-
portante para o Senac-RJ?

Liliana Sebusiani – Ele é fundamental 
para realimentar os cursos não ape-
nas em seu conteúdo, como em sua 
didática. Proporciona uma melhoria 
contínua. 

NEWSLET – Ainda existem situações 
em que haja gap entre o que a empresa 

deseja de um profissional e o que existe 
no mercado em termos de formação das 
pessoas? 

Liliana Sebusiani – Isto não acontece 
muito conosco. O fato é que o conheci-
mento técnico evoluiu muito. Temos um 
baixíssimo grau de reprovação dos nos-
sos candidatos. As empresas e as famí-
lias estão abrindo a mente para o valor 
dos cursos técnicos. E esses formandos 
têm um encarreiramento muito rápido. 
Em dois anos eles ficam preparados. 

NEWSLET – Essas 24 categorias do Ta-
lentos Senac-RJ são definidas como? Es-
tudo de mercado?

Liliana Sebusiani – Passamos grande 
parte do nosso tempo conhecendo e 
pesquisando os gaps e carências de 
formação no mercado para alimen-
tarmos o ciclo de produto. Estamos o 
tempo todo monitorando o mercado. 

NEWSLET – Como a parceria com o 
Grupo LET potencializa o trabalho com 
os talentos?

Liliana Sebusiani – É bem interes-
sante a parceria com o Grupo LET 
principalmente pelo volume de infor-
mações que podemos transacionar. 
A proximidade com o Grupo LET nos 
traz grande oportunidade para gerar 
mais conhecimento ao Senac-RJ, pois 
vocês estão totalmente ligados ao RH 
de várias empresas. Pelo novo dese-
nho de profissional que está vindo ao 
mercado, quanto mais informações ti-
vermos, melhor será. 

NEWSLET – O Rio vive grande ebulição 
que vai além de 2016. De que forma po-
demos projetar que o Senac-RJ irá au-
mentar a sua contribuição ao mercado?

Liliana Sebusiani – Temos uma deman-
da incrível de formadores de pessoas. 
Estamos percebendo o volume de va-
gas e o quanto falta gente preparada. 
Isto nos abre grandes oportunidades em 
nossos cursos.  O Click é será, cada vez 
mais, uma ferramenta fácil e rápida de 
encaminhamento ao trabalho. 

M
yrna Brandão, jornalista espe-
cializada em Cinema, nos su-
gere a reflexão sobre o filme 
“Invictus”, de Clint Eastwood, 

que aborda a trajetória do líder sul-africano 
Nelson Mandela. Recém-eleito Presidente, 
ele sabe que, mesmo após o fim do apar-
theid, o país permanece dividido. E aposta 
no apoio à desacreditada seleção de rugby 
da África do Sul no campeonato mundial 
para unificar a população.

Para refletir: 
Além de acompanhar a convicção de um líder que será 
capaz de evitar que se reforce o ciclo do medo em sua 
pátria, o filme possibilita o debate de temas como moti-
vação, relacionamento humano, perda, poder do perdão, 
liderança humanista e como uma causa simples pode ter 
tanta influência nas pessoas de um país ou de uma orga-
nização. Destaque para a cena em que Mandela e Fran-
çois, o técnico do Sprinkboks, conversam sobre o que é 
ser um líder.  O excelente desempenho de Morgan Free-
man transmite a serenidade e a obstinação de Mandela. 
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Entrevista Especial

Como podemos aprender lições de humildade de forma surpre-
endente? 
R.A. - A proposta do Livro é que nos coloquemos como o Execu-
tivo, mas também como o Canoeiro. Por conta de valores e com-
petições acirradas em alguns momentos sequer identificamos o 
certo e o errado. O livro fala sobre não nos perdermos de nossas 
verdades importantes. No que você acredita? O que você não 
abriria mão por nada? Ser Canoeiro é “calçar o sapato do outro”, 
manter o autocontrole, a tolerância, saber utilizar a cooperação, a 
espontaneidade, o bom humor, a concentração e foco nas coisas 
que valem a pena, valorizar a família, os amigos e, acima de tudo, 
ser o piloto de sua vida. 

É possível acreditar que a nossa trajetória possa ser reescrita 
com contornos que jamais esperaríamos? 
R.A. – Sim. Tudo, absolutamente tudo, nos é emprestado. Nada é 
definitivo. Somente nossos pensamentos. Quando nos propomos 
a sermos melhores e a nos conhecermos de verdade, vamos tam-
bém saber em quais momentos estamos nos perdendo de nossa 
essência. 

De que forma podemos nos conscientizar de que, às vezes, é 
preciso desconstruir o que se sabe, para depois construirmos 
algo de novo? 
R.A. - Não é possível liderar ao outro se não liderarmos primeiro a 
nós mesmos. O líder de alta perfomance sabe que as empresas e 
as pessoas estão em mudando o tempo todo. O que nós sabemos 
hoje, amanhã poderá ser ultrapassado em qualquer função ou tra-
balho. Em grande parte da nossa vida, jogamos o que não serve 
mais fora e reaprendemos como devemos fazer.

De bate-pronto com o autor
...até por isto, fazemos aqui três perguntinhas a 
Reginah Araújo (autora) que muita gente gosta-
ria de ver respondidas. E ela responde...

“O Outro Não é um Par de Sapatos”, de Benedito 
Milioni – Qualitymark Editora
Nem tudo é ou acontece da forma que idealizamos. A 
nossa trajetória, quer seja pessoal ou profissional, es-
tará sempre repleta de oscilações. O autor nos coloca 
essa reflexão em bons exemplos de como as nossas 
escolhas podem nos direcionar no dia a dia e nos fa-
zer, cada vez mais, nos colocar no “lugar do outro”. 

A jornalista 
Myrna  
Brandão

Dicas NewNovo Dicas NEWsLET - cuLTura

“O Executivo e o Canoeiro”, de Reginah Araújo – 
Qualitymark Editora
Nosso Bate-Pronto é com esta Psicodramatista e es-
pecialista no comportamento humano. Sua obra conta 
por meio de uma parábola como a maior viagem de 
nossas vidas pode ser, de repente (e de fato), para 
dentro de nós mesmos.

Da “Sétima arte”...para oS rHs

teatro

Em cartaz até o final de janeiro no Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping, Rio), 

a peça “Selfie” aborda a ridicularização e banalização das relações humanas 

provocadas pela hiperconexão dos smartphones. Além de gargalhadas, a peça 

traz grandes reflexões. Vale a pena conferir que Mateus Solano (capa de nossa 

edição 46) e Miguel Thiré também são, de fato, feras no teatro! 

No mundo “Selfie”
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Nonono Nonono

quais, o Grupo LET Recursos Humanos. 
Durante 14 horas de atendimento, sete 
de nossos profissionais de RH, Comer-
cial e Comunicação cadastraram, rece-
beram currículos e deram orientações 
ao público.

Gente como o Rodrigo Soares Valen-
tin, morador de Madureira, desempre-
gado e pai de dois filhos curtiu a chan-
ce. Ele, que sempre vai ao Parque para 
dar uma corridinha após a musculação 
formalizou candidatura a uma vaga para 
Vendedor Esportista, ocupação bem de 
acordo com o seu perfil. “É show de 
bola essa oportunidade, gosto de pra-
ticar esportes, lidar com o público e te-
nho muito calma em atender e entender 
as pessoas”, assegura ele. 

Preencher seus dados junto ao Gru-
po LET também pode ser uma boa janela 
para Deyglis de Azevedo. Graduado em 
Matemática e em Engenharia de Produ-
ção ele atuou 14 anos na Gerdau e foi 
desligado sob a alegação de “redução 
de quadro”. “O mercado em Engenha-
ria já não está tão bom, mas este evento 
pode me trazer uma esperança”, aposta.

Já Sonia Santos Araújo resolveu 
apostar em duas vertentes: além de dis-
putar a final na categoria Recepcionis-
tas em Meios de Hospedagem, veio ao 
stand do Grupo LET concorrer ao pro-
cesso seletivo para uma vaga em área 

Talentos Senac 2014
Show de trabalhabilidade  
e capacitação!

M
ilhares de pessoas foram 
ao Parque Madureira, 
zona norte do Rio, dias 28 
e 29 de novembro para a 

finalíssima da competição Talentos Se-
nac 2014. Mesmo quem não era com-
petidor aproveitou para aprender ou se 
candidatar a grandes oportunidades. 
Além dos campeões, os finalistas em 
24 ocupações, tais como Chef Execu-
tivo de Cozinha, Técnico em Estética, 
Web Designer, Maquiador e Cabelereiro 
e Técnico em Enfermagem, comprova-
ram que estão prontíssimos para o mais 
exigente mercado de trabalho.

Em paralelo à competição a megaes-
trutura de 4 mil m2 abriu espaço à pa-
lestras, oficinas, registro de carteira de 
trabalho, exposições e a 52 empresas 
que disponibilizaram vagas para empre-
gos na Feira de Oportunidades, entre as 

administrativa. Atualmente desempre-
gada, ela está estudando para concur-
so público e fazendo cursos de idiomas 
para, como ela mesma define “expandir 
fronteiras”. 

Essa “expansão”, no evento Talentos 
Senac 2014, também passou, para mui-
ta gente, por ampliar a rede de contatos. 
Ana Carolina Sousa Morais foi a cam-
peã, em 2013, na categoria Técnico em 
Estética. Em teoria não precisaria estar 
na edição 2014. Na prática, ela voltou 
para aproveitar algo tão interessante 
quanto a vitória: “O networking aqui é 
fantástico; conhecemos muita gente di-
ferente e expandimos nossas possibili-
dades para muito além da capacitação 
que recebemos”, avalia.  

Segundo Wilma Freitas, Superin-
tendente de Educação do Senac RJ, o 
Talentos Senac vem cumprindo muito 
bem o seu papel de transformar vidas. 
“É uma forma de concretizar a missão 
do Senac RJ, que não termina na qua-
lificação do aluno, mas em seu encami-
nhamento para o mercado”, esclarece. 
Ela, Zica de Assis (do Instituto Belleza 
Natural) e outros quatro convidados fa-
laram em um talk show com o apresen-
tador da TV Globo, Serginho Groisman, 
em sobre como adaptar os talentos que 
cada um tem ao mercado de trabalho. 
Com seu habitual carisma, Groisman 

desceu do palco e andou com o micro-
fone pela plateia, batendo um descon-
traído papo com os jovens. 

O Talentos Senac 2014 foi também 
um show de versatilidade na transmis-
são de conhecimentos, como na pales-
tra de Nelson Savioli sobre “Profissões 
do Futuro”, na qual o Superintendente 
Executivo da Fundação Roberto Mari-
nho também desceu do palco para con-
versar sobre as novas possibilidades e 
os desafios que pessoas de diferentes 
idades estão tendo que lidar no mer-
cado. Surpreender sempre o cliente 
fazendo diferente foi a dica de Marcus 
Vinícius Freire, Diretor Executivo do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB). Em uma 
palestra que mesclou objetividade, ino-
vação e emoção ele contou como mon-
tou um grande projeto que transformou 
problemas em oportunidades abrindo 
caminho para a vitória da cidade do 
Rio no projeto das Olimpíadas de 2016. 
Inovação foi ainda o ingrediente atrati-
vo no debate com os Chefs de Cozinha 
Embaixadores do Senac RJ: Christophe 
Lidy, Frédéric Monnier, Teresa Corção e 
Pedro de Artagão. Interessante desta-
car que eles abordaram dicas valiosas 
como “ter humildade”, “se aproximar, 
ouvir e entender a natureza” e “compro-
metimento no olhar”, que atravessam as 
fronteiras de qualquer culinária.

Cobertura: texto e imagens – alexandre peconick

Atualidade Atualidade
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Feira de Oportunidades

Ana Carolina Morais, 
finalista de Técnico  

de Estética

Muito networking Deyglis de Azevedo

Sonia Santos Araújo Serginho Groisman
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Especial – Liderança

E
le lidera com maestria cerca 
de 12 mil profissionais em 
uma companhia que está 
entre as quatro maiores do 

mundo no segmento da aeronáutica: 
a EMBRAER. Paulista, graduado em 
Engenharia Mecânica pelo ITA, Artur 
Coutinho é uma pessoa simples no 
trato, cordial, respeitosa. 

Em 40 anos de carreira, os 26 últi-
mos na EMBRAER, ele faz questão de 
destacar que, independente do tama-
nho da equipe com a qual tenha que 
lidar e a dimensão do negócio da qual 
o líder faça parte, ele precisa ter con-
sigo uma “caixa de ferramentas” bem 

variada. E dentre as ferramentas, des-
taque para uma CAUSA que provoque 
adesão, VISÃO otimista que desperte 
interesse, habilidade de COMUNICA-
ÇÃO da causa e da visão e capacida-
de de IMPLEMENTAÇÃO. Mas para 
que a “ignição nesse motor da lideran-
ça” seja acionada, segundo Coutinho, 
o líder deve ter, e disponibilizar à sua 
equipe, valores como CORAGEM, ÉTI-
CA, HONESTIDADE, CONFIABILIDA-
DE, ENERGIA, SABEDORIA, RESPEI-
TO, ALEGRIA, AMOR pelas pessoas, 
busca pela EXCELÊNCIA e RESULTA-
DOS e, finalmente, a vontade de RE-
CONHECER e CELEBRAR o sucesso. 

Ele mesmo tem usado tudo isto, 
e um pouco mais, para inspirar suas 
equipes. Como a maioria dos líderes, 
Coutinho diz ter aprendido sozinho a 
liderar. Em princípio, escolheu um lí-
der para ser o seu guru e o seguiu.  Na 
EMBRAER desde 1988, foi Supervisor 
de PPCP, Gerente da Divisão de Trata-
mento e Estamparia, sendo promovi-
do à Gerente de Treinamento e Qua-
lidade, depois Diretor de Produção, 
Diretor de Serviços ao Cliente e Pre-
sidente da filial da América do Norte, 
retornando em 2005 para assumir seu 
atual cargo na Vice-Presidência de 
Operações. Antes da Embraer, foi dire-

tor da Engex S.A. e Engesa (Engenhei-
ros Especializados S.A). Para inspirar 
outros líderes, Artur Coutinho acaba 
de lançar, pela Qualitymark Editora, o 
livro “Vivências sobre Liderança”.

Suas convicções são claras. Na po-
sição de líder, para que alguém con-
siga a adesão e a aceitação das pes-
soas, só o fará aquele que ama atuar 
com pessoas e este foi sempre o caso 
de Artur Coutinho. Mas ele enfrentou, 
como é comum, desafios ao longo do 
caminho. O executivo revela ter um 
estilo de alta energia, o que muitas ve-
zes era confundido com agressivida-
de quando tinha que lidar com erros. 
“Controlar a minha força e mostrar 
para as equipes que éramos todos 
contra os problemas, e não alguns 
contra os outros, foi uma das mais 
difíceis e demoradas transições pe-
las quais eu, enquanto líder, tive que 
passar. Só o tempo e a sabedoria da 
idade me ensinaram este caminho”, 
admite.   

De acordo com Coutinho a verda-
deira liderança acontece quando o 
líder tira o foco da empresa e dos re-
sultados e o coloca nas pessoas que 
produzem estes resultados. Afinal, 
como acredita o executivo, todos que 
trabalham o fazem por necessidade, 
mas também porque querem crescer 
como seres humanos, fazendo algo 
de bom a cada dia e desejando ser 
reconhecidos por isto. “Liderar signi-
fica deixar como legado uma empresa 
e um mundo melhor, não importando 
onde se esteja liderando”, destaca. 

Nesse sentido, para cultivar a se-
gurança de sua equipe, o líder preci-
sa criar laços de confiança. “Cabe ao 
líder iniciar esta relação, confie e seja 
coerente em seu ato de ser e você 
será considerado confiável, receben-
do de volta a confiança de sua equipe; 
por outro lado, na quebra de confian-
ça não seja transigente, é tolerância 
zero”, orienta o VP da EMBRAER. En-
tre a confiança e a falta dela pode es-
tar a diferença entre o fracasso ou um 
futuro sustentável. 

Coutinho percebeu durante quatro 
décadas de grandes experiências que 
um líder passa por etapas de maturi-

dade. A primeira delas traz a insegu-
rança e o intenso aprendizado; a se-
guir este líder passa a se preocupar 
com a entrega de seu resultado, numa 
terceira fase descobre que os resulta-
dos são, de fato, fruto de sua equipe 
e começa a se dedicar ao desenvolvi-
mento e suporte de suas pessoas; por 
fim, quando lidera diversas equipes, 
passa a ter a consciência de que, além 
de desenvolver pessoas, precisamos 
desenvolver os próximos líderes.

E ele não concorda com a tese 
de que está difícil identificar novas li-
deranças. Acredita que em todas as 
empresas existem pessoas de pen-
samento técnico e outras “de muita 
ação”. “O que ocorre é que muitas 
empresas precisam de bons lideres 
para ontem e aí ficam com esta sen-
sação da dificuldade em encontrar e 
de não ter tempo para desenvolver”, 
esclarece. 

Em seu livro ele destaca ainda que 
bons líderes devem ter habilidades 
para gerenciar conflitos e lidar com a 
diversidade; dois temas extremamen-
te presentes nas organizações atuais. 
Coutinho enfatiza que nas crises o lí-
der deve ser o primeiro a “dar a cara 
a tapa”, assumindo para si os erros e 

consolidando a confiabilidade de seus 
liderados. “Conflitos existem para se-
rem administrados pelo líder; contudo, 
pessoas complicadas e desagregado-
ras devem ser excluídas das equipes e 
este é um trabalho para o líder”, aler-
ta. O que não deve ser confundido é o 
complicado com o complexo, com o 
diverso. Pensamentos diferentes, pes-
soas de estilos, origens e culturas dis-
tintas somando ideias, podem gerar 
melhores soluções. Nessa linha, o lí-
der não deve, segundo Coutinho, “es-
perar que todos lhe digam amém”. O 
questionamento é construtivo e o líder 
deve aceitar que esta postura ajuda 
até mesmo, como define o executivo, 
“a evitar catástrofes”.

Falar de relações no trabalho, inclui 
o tema da “felicidade”. Artur Coutinho 
entende que é preciso gostar daqui-
lo  que fazemos. Ele reforça que uma 
grande parcela das decisões tomadas 
pelos líderes no dia a dia impacta, po-
sitiva ou negativamente, esta felicida-
de. “O não entender as pessoas, não 
tratá-las adequadamente, a falta de 
respeito, a não inclusão, uma palavra 
mal colocada, o descaso para com 
suas ideias e o não reconhecimento 
podem, facilmente, gerar infelicida-
de”, considera. 

E muitas vezes o obstáculo para se 
atingir esta felicidade chama-se mu-
dança. O VP da EMBRAER diz que em 
cinco anos a grande mudança será 
lidar com a Geração Z que vai trans-
formar o atual desenho do mercado. 
“A barra da excelência se eleva todos 
os dias e se o líder não acompanhar 
e se adaptar às mudanças ele ficará 
ultrapassado rapidamente”, avisa. 

Por outro lado este mesmo merca-
do de trabalho está “envelhecendo”. A 
alta expectativa de vida faz com que 
muitos líderes, ao invés de se apo-
sentar, se transformem em consulto-
res. Artur considera esta tendência 
positiva enquanto a experiência esti-
ver gerando valor para as empresas. 
“Só se constrói um grande país com 
muito trabalho e geração de riqueza. 
Enquanto pudermos aportar nossa 
contribuição para a geração de valor, 
devemos fazê-lo”, finaliza.

Liderar = constantes “releituras e 
reinvenções” de si mesmo 

Artur Coutinho, 
Vice-presidente executivo de operações - Coo da embraer

“Quando o 
líder atinge a 

maturidade, passa 
a ter consciência 
de que ele precisa 
desenvolver outros 

líderes”
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Tecnologia e práticas avançadas  
em busca de capacitação profissional.

BUSCA DE 
NOVOS TALENTOS
Falando a linguagem dos jovens e buscando 
casar expectativas deles com as das empresas 
podemos levar grandes talentos à sua organização.

TREINAMENTO
Conseguir resultados eficazes, gerenciar conflitos e administrar 
diferentes gerações são alguns desafios atuais que podem ser 
cumpridos por meio de nossos treinamentos.

Matriz – Rio
Centro Empresarial Barra Shopping 
Avenida das Américas, 4.200 – BL.9 – salas 302 A e 309 
Barra da Tijuca – (RJ) – CEP 22640-102 
Telefax: (55 21) 3416-9190

Centro – Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco, 120 – Grupo 607 – salas 14 e 15 
Centro – (RJ) – Cep: 20040-001 
Tel.: (55 21) 2252-0780 ou (55 21) 2252-0510

São Paulo
Rua 7 de Abril, 127, Conj. 42 
Centro – (SP) – CEP 01043-000 
Telefax: (55 11) 2227-0907 ou (55 11) 5506-4299

Juiz de Fora
Rua Halfeld 414, sala 1207 
Centro – (MG) – Cep: 36010-900  
Tel.: (55 32) 3211-5025

Belo Horizonte
Rua São Paulo, 900 
Centro – (MG) – Cep: 30160-131
Tel.: (55 31) 3213-2301

Na internet 
www.grupolet.com  

Ou pelo e-mail 
grupolet@grupolet.com

entre em contato conosco!

Oferecemos...

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Levamos à sua empresa, com agilidade e eficácia,  
as pessoas certas para os cargos desenhados  
por meio das mais modernas ferramentas  
de recrutamento e seleção. 

ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Ajudamos você a agilizar soluções, mantendo o foco no 
negócio ao buscar, colocar e cuidar dos encargos trabalhistas  
de profissionais que atuam em regime temporário.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Temos uma rede de contatos e estrutura ideal para buscar  
os melhore profissionais em serviços específicos com o  
objetivo de agregar qualidade e valor à sua organização.
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E
ntender e atender ao cliente 
olhos nos olhos, cumprin-
do desafios e oferecendo 
excelentes alternativas, são 

papéis que o Grupo LET tem desem-
penhado com eficácia para a empre-
sa Infoglobo — que reúne os jornais 
o Globo, Extra e Expresso. Desde fe-
vereiro do ano passado, o Grupo LET 
montou uma unidade que presta aten-
dimento in loco, ou seja, no segundo 
andar da Rua Irineu Marinho, 70, Cida-
de Nova. “Estar mais próximo ao RH 
da Infoglobo nos torna mais assertivos, 
pois permite agilizar os processos, so-
bretudo porque passamos a conhecer 
as áreas, o perfil dos gestores, a cul-
tura e a política da empresa”, destaca 
Priscilla Monteiro, Coordenadora de 
RH das equipes LET - Infoglobo, LET - TV 
Globo Projac e LET - TV Globo JB.

Priscilla tem um contato semanal 
com a equipe de três profissionais que 
atua de segunda a sexta atendendo às 
demandas de Christine Spinola, Ge-
rente de Desenvolvimento Organiza-
cional da Infoglobo. Segundo Juliana 
Veríssimo, Analista de RH Pleno da 
LET – Infoglobo, tão logo a unidade foi 
criada, as profissionais do Grupo LET 
perceberam que o RH da Infoglobo 
precisava de um contato visual diário 

com a consultoria que lhe prestava 
serviço. “Os feedbacks se tornaram 
bem mais rápidos, o nível de seguran-
ça e confiança se consolidou e, com 
tudo isto, os processos seletivos fica-
ram mais estruturados e com resulta-
dos satisfatórios”, reforça Juliana. A 
equipe também conta com Beatriz Ro-
drigues do Couto, Analista Jr. de RH; e 
Hellen Vieira, Estagiária de RH.   

Jornalistas são o carro-chefe “da 
casa”, mas a equipe LET-Infoglobo 
também contrata profissionais para 
todas as áreas da empresa, ou seja, 
também os do setor administrativo, os 
de TI, da área jurídica, contábil e de 
RH. No fechamento desta reportagem, 
a equipe dava suporte ao RH local em 
todas as etapas do processo seleti-
vo para o Programa de Estágio que 
se inicia em 2015. Priscilla, Juliana, 
Beatriz e Hellen também são envolvi-
das em outras ações do RH como o 
Programa Livre Acesso (para pessoas 
com deficiência); o Jovem Aprendiz e 
as vagas para temporários (que co-
brem licenças ou atendem a períodos 
de pico nos quais se precisa de mais 
profissionais). 

Multifuncional, a equipe LET-Infoglobo 
vai ainda às diversas feiras de está-
gio, como as da PUC-Rio e da UFRJ. 

“Chamamos os estudantes para con-
versar. Muitas vezes, estudantes de 
determinado curso não acreditam que 
possam trabalhar na Infoglobo como, 
por exemplo, os de engenharia. Por 
isto um dos nossos trabalhos é o de 
persuasão deles, para que passem a 
considerar e a buscar a Infoglobo”, 
informa Juliana. A qualidade dos pro-
fissionais recrutados mostra que esta 
estratégia tem se mostrado efetiva. 
Algumas vezes, se o perfil de candi-
dato encontrado não é exatamente o 
que está descrito pelo RH para aquela 
vaga, as analistas do Grupo LET bus-
cam oferecer alternativas que não im-
pactem na qualidade.

E não há vagas apenas para os jo-
vens. Segundo Juliana, profissionais 
com idade entre 30 e 50 anos “ainda 
têm vez” em um mercado o conheci-
mento e experiência acumulados ain-
da são grandes moedas. 

Como informa a equipe LET, a re-
lação diária proporciona melhorias e 
possíveis propostas de solução aos 
desafios encontrados. Além da me-
lhoria contínua, comprovada em 2014 
e que poderá se refletir em 2015, as 
profissionais de RH do Grupo LET as-
seguram que esta relação tete- a-tete 
tem gerado muito aprendizado. 

LET-Infoglobo mais proXimiDaDe 
e QuaLiDaDe

Da esquerda para a direita 
Hellen Vieira, Beatriz 

Rodrigues do Couto e 
Juliana Veríssimo

L
idar com o dinheiro público, 
em geral, induz gestores de 
bancos estatais a práticas 
conservadoras. Mas não o 

tempo todo. Mesmo neste segmento, 
os clientes “se reinventam”. Hoje o 
BNDES (Banco Nacional do Desenvol-
vimento Social) tem milhares deles, de 
indivíduos a multinacionais, em diver-
sos nichos de mercado. E se o cliente 
muda, os profissionais do BNDES são 
exigidos a aprofundar temas como 
planejamento estratégico, gestão de 
projetos, competências, liderança. 
Contudo, está faltando um passo: a 
consciência definitiva de que diferen-
tes modelos de gestão podem coexistir 
na gestão pública, com sinergia e har-
monia. É o que garante Paulo Faveret, 
Superintendente de RH do BNDES.

Em 2013 ele concluiu o IMPM -  
International Masters in Practicing 
Management (http://www.impm.org/); 
treinamento para executivos baseado 
nos mindsets reflexão, análise, coo-
peração, mundialização (worldly) e 
ação, definidos por Henry Mintzberg e 
dividido em cinco módulos; cada um 
com duração de suas semanas em 
uma universidade de cinco países - In-
glaterra, Canadá, Índia, China e Bra-
sil. Em todos, muita reflexão sobre os 
conceitos apresentados, as práticas 

individuais e as dos colegas, muitos 
também da iniciativa privada.

Segundo Paulo pôde assimilar, aca-
bou a era da imposição. “Um mundo de 
temas complexos, como o atual, torna 
necessária, mais do que a participação 
de todos na organização para a defini-
ção do problema e busca de soluções, 
um nível de paciência e compromisso 
com a escuta”, esclarece o Superinten-
dente de RH do BNDES. 

No treinamento, toda manhã se ini-
ciava com um ciclo de reflexão cujo 
primeiro passo era o da abordagem 
individual, seguido da troca coletiva. 
Faveret explica que o cérebro deve 
ser treinado para se acostumar ao 
momento de reflexão. Ele destaca a 
“reflexão de segunda ordem”, que é 
o “entender como e porque eu penso 
daquela forma (porque se valorizam 
algumas coisas em detrimentos de ou-
tras, porque reagi naquela situação)”. 
Os líderes descobriram juntos que a 
dificuldade para a reflexão ocorre em 
todas as culturas. São comuns os re-
latos de que o processo de reflexão é 
considerado de “lento aprendizado”. 

Refletir não precisa levar muito tem-
po, mas significa saber fazer as pergun-
tas apropriadas e, nesse sentido, como 
reforça Paulo, o autoconhecimento é 
pré-requisito para que o líder se coloque 

no lugar do outro. “Aceitar a realidade 
de que diferentes culturas dão respos-
tas distintas aos mesmos problemas é 
chocante, sobretudo na Índia onde tive 
um estranhamento positivo que me aju-
dou a entender melhor o problema”, re-
vela Faveret.  

Conviver no dia a dia de trabalho 
com mais de um modelo de gestão 
em simultaneidade é transformador, 
garante Paulo. “Planejamento estra-
tégico é importante, mas pode existir 
ao mesmo tempo de um entendimen-
to compartilhado, ou seja, combinar a 
gestão com alma e a gestão métrica, 
calculada”, ressalta.  

Ele conta que o modelo de reflexão 
tem sido aplicado no BNDES sempre 
que há conflito de ideias. “Temos apri-
morado isto, mas de maneira lenta, in-
suficiente. Falta um pouco de massa 
crítica, deveríamos estar conversando 
mais sobre as coisas essenciais, o que 
ainda não ocorre na prática”, reconhece 
Faveret. A reflexão também mostra que 
em uma coleção de conceitos individu-
ais, pode não haver sequer um único 
que sozinho resolva a questão; mas a 
síntese deles constrói um conceito sóli-
do que permitirá a mobilização da ener-
gia do grupo, no sentido de usar dois ou 
mais caminhos paralelos para alcançar 
resultados sustentáveis.

Paulo Faveret
Superintendente de rH do bNDeS

está faltando  
reFLeXÃo na GeStÃo
“e” ao invés do “ou”
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Serviços Let Opinião
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R
espeito, atenção, acolhimen-
to e quebra de barreiras. 
São palavras e conceitos 
que fazem muito sentido no 

Hospital São Lucas, em Copacabana, 
no Rio de Janeiro, onde acontece um 
trabalho inclusivo para que os 14 de-
ficientes auditivos que ali atuam pos-
sam, mais do que “se sentir em casa”, 
performar com o máximo de suas po-
tencialidades. 

Em agosto desse ano o RH do São 
Lucas, em parceria com o INES (Insti-
tuto Nacional de Educação de Surdos) 
criou um curso da linguagem de libras 
com duração de quatro meses para 
que seus colaboradores possam mer-
gulhar no universo dos surdos e, des-
sa forma, tornar a eles o ambiente de 
trabalho mais agradável e produtivo. 

O foco é lidar com os diálogos básicos 
ou com os mais emergenciais, mas 
também “abrir o apetite” do colabora-
dor para que ele queira saber mais.   

Promover esta inclusão vale muito 
a pena. Segundo Audrey Falleiro, Su-
pervisora de RH do Hospital São Lu-
cas, muito mais do que cumprir cota, 
essas pessoas têm competências que 
contribuem para a qualidade do traba-
lho no hospital. “O nível de concentra-
ção dos surdos é excelente, pois não 
têm a dispersão que os ouvintes geral-
mente apresentam; além disso, este 
exemplo deles, motiva toda a equipe a 
atuar melhor”, destaca a Supervisora. 

Mesmo com apenas dois meses 
de curso (no fechamento desta re-
portagem), lidando com o gestual e 
diálogos básicos, o faturista Robson 

Figueiredo já sente que consegue se 
comunicar e, sobretudo, interpretar o 
que seus colegas surdos dizem ou so-
licitam. “É gratificante poder me sentir 
mais à vontade com eles; as respostas 
estão mais rápidas e, com isto, esta-
mos fazendo as tarefas de um jeito 
melhor e em menos tempo”, revela. O 
aprendizado também ajuda Robson a 
se comunicar com os pais surdos de 
um amigo de infância. Mais do que 
isso, ele acredita que ter capacidade 
para se comunicar em libras é um di-
ferencial em seu currículo.    

O mesmo sentimento é comparti-
lhado por Wallace Arthur da Silva, de-
ficiente auditivo que atua como Auxi-
liar Administrativo. Com a ajuda de um 
tradutor, ele nos disse que o fato de 
muita gente poder, no futuro, se comu-

nicar em libras no hospital pode aju-
dar a um surdo que esteja apto a exer-
cer cargo de liderança, a poder, um 
dia, ocupar esta função, colocando o 
seu talento á disposição da organiza-
ção. “Sinto que posso fazer carreira 
aqui no hospital. Quando entrei tinha 
um sonho de ser gerente um dia em 
alguma empresa”, aposta ele, que cur-
sa Gestão de RH na UniCarioca. Bem 
humorado, Wallace chama a atenção 
para o fato de que o importante é que, 
após o curso, os colaboradores quei-
ram continuam se aprofundando no 
conhecimento desta linguagem parti-
cular aos surdos.   

É o que deseja Carla Pizzorno, Ana-
lista de RH, que acaba de se formar na 
primeira turma do curso de libras do 
Hospital São Lucas. Ela, que recepcio-
nou Wallace e outros surdos, diz que 
chegou a aprender libras na faculdade 
de Pedagogia, mas nada como poder 
melhorar. “Quero evoluir ainda mais 
no conhecimento sobre eles, enten-
dendo melhor o que dizem”, argumen-
ta. Para Carla, é maravilhosa a sensa-
ção de estar rompendo uma barreira. 
Ela e os outros alunos ganham uma 
apostila para, depois das aulas, estu-
darem em casa. 

A primeira turma do curso acaba 
de se formar com 30 alunos. E há fila 
de espera já de 60 profissionais para 
as próximas turmas que começam 
em 2015 com duas aulas semanais 
ministradas por professores do INES. 
São enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, pessoal de escritório, médi-
cos e lideranças; todos motivados a 
acolher e integrar.

“Quem faz o curso amplia demais a 
sua visão de mundo”, enfatiza Audrey 
Falleiro. Outras ações do RH reforçam 
este trabalho de inclusão, como foi o 
caso do evento em comemoração ao 
Dia do Surdo (25 de setembro) no qual 
os colaboradores traduziram uma mú-
sica para a linguagem de libras. Além 
do curso de libras, o Hospital São Lu-
cas promove encontros mensais com 
todos os PCDs onde há orientações 
sobre postura de trabalho, cidadania, 
oficina de reciclagem, entre outros te-
mas.

Embora embrionário, o resultado 
deste trabalho já é perceptível pelo 
RH. “O tempo para o deficiente audi-
tivo apresentar resultados é diferente. 
Apesar disso, já observo muitas me-
lhorias na comunicação entre eles e 
os colaboradores. Ponto interessante: 
quando eles se sentem incomodados 
com alguma coisa procuram o RH e 
abrem o jogo”, conta a Supervisora de 
RH.

O curso também aproximou os sur-
dos das práticas do hospital. Gisele 
Alves Ferreira, Auxiliar Administrativa 
conta que sentia dificuldades com os 
termos técnicos do hospital. Sua de-
ficiência dificultava que ela até exter-
nasse isto aos gestores. “Quando o 
hospital decidiu criar o curso de libras, 
senti que isto deveria ter acontecido 
antes, pois existem detalhes que pre-
cisam ser explicados quando somos 
contratados; por outro lado, tão logo 
o curso começou, houve uma integra-
ção muito grande entre todos”, cele-
bra. Gisele diz que o progresso tem 
sido gradual e que se coloca à dispo-

sição para ajudar a melhorar o voca-
bulário dos alunos sobre a linguagem 
de libras. “Esse curso melhorou o am-
biente para nós muito mais do que eu 
esperava”, confessa. 

O trabalho do Hospital São Lucas é 
um grão de areia na praia. Mas a disse-
minação de práticas como esta podem 
fazer a diferença para que um grande 
mercado de trabalho seja valorizado. 
Dados do último Censo revelam que 
o Brasil tem cerca de 24,6 milhões de 
pessoas com deficiência (PCD) visual, 
auditiva, física ou múltipla, o que equi-
vale a 14,5% da população. O grande 
desafio é a prática da responsabilidade 
e da inclusão social dessas pessoas no 
mercado de trabalho.

Empregabilidade com QUALIDADE
para os DeFiCieNteS auDitiVoS

5 passos para  
se comunicar  

com os  
deficientes  
auditivos 

 
1- Mantenha sempre o contato visu-
al e se posicione de forma que a sua 
boca e as expressões faciais sejam 
visíveis. Mímica, gestos ou escrita 
podem facilitar a comunicação.

2- Muitos deficientes auditivos con-
seguem manter uma conversação 
oral. Lembre-se de que nem todo 
surdo é mudo.

3- Use tom de voz normal, fale de 
forma bem articulada, distinguindo 
palavra por palavra, mas sem exa-
gerar. Falar alto não adianta.

4- Os surdos não percebem mudan-
ças no tom de voz, portanto, seja 
expressivo ao falar. Expressões fa-
ciais, gestos e movimento do corpo 
facilitam a compreensão.

5- Se tiver alguma dificuldade em 
entender o que uma pessoa com 
deficiência auditiva falou, não se 
acanhe e peça para que ela repita.

Da esquerda para 
a direita: Robson 

Figueiredo, Leone 
Ricardo Costa 

(intérprete), 
Fulana de Tal (RH), 

Amanda Guimarães 
(RH), Audrey 

Falleiro (RH), Carla 
Pizzorno (RH) e 

Gisele Alves Ferreira

Responsabilidade Social Responsabilidade Social
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Um dos professores do INES 
conduz aula do curso de 
libras para colaboradores 
do Hospital São Lucas, em 
Copacabana, Rio
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A
s palavras deste homem 
têm sido refletidas, e se-
guidas, por presidentes e 
governantes de empresas e 

nações das mais poderosas do mun-
do. 150 grandes CEOs listados pela 
revista Forbes foram treinados pelo 
coach americano Marshall Goldsmi-
th. Considerado um dos 50 Grandes 
pensadores de Liderança de Todos os 
Tempos ele mantém uma impressio-
nante humildade fruto de seu aprendi-
zado acerca das culturas orientais. Na 
verdade, Marshall defende que o ser 
humano ganha muito se pratica um 

sincretismo de valores culturais. “O 
mundo inteiro nos ensina”.

O Dr. Goldsmith já teve 34 livros 
que ultrapassaram a casa dos dois 
milhões de exemplares vendidos. O 
interessante é que ele jamais “deita-se 
sobre os números”. Ao contrário, con-
tinua se atualizando em velocidade 
espantosa. Com extrema cordialida-
de ele nos atendeu, com exclusivida-
de, diretamente da Dartmouth´s Tuck 
School of Business, em New Hamp-
shire (EUA), onde leciona. A entrevista 
é um presente de Natal para ate ajudar 
a preparar o ano de 2015.    

NEWSLET – Diante do ano de 2015 
que se avizinha, com desafios anun-
ciados, quais serão as demandas de 
postura dos grandes líderes?

Marshall Goldsmith – Aqueles que de 
fato sejam líderes, especialmente em 
tempos de mudanças extremamente 
rápidas, precisam, de imediato, solici-
tar a parceria de todos os seus princi-
pais stakeholders; precisam ouvi-los e 
aprender com eles. Penso que muitos 
CEOs no Brasil estão sim muito abertos 
ao aprendizado. Afinal, eles (os líderes) 
precisam ser capazes de responder às 
mudanças rapidamente e não podem 
permitirem-se apenas analisar os fatos 
em cima das consequências. 

NEWSLET – Se formos falar em 
Competitividade, o Brasil está estag-
nado em níveis inaceitáveis. Que par-
cela de responsabilidade os líderes 
no nível corporativo têm a respeito 
desse patamar inaceitável? 

Marshall Goldsmith – Para o líder in-
dividual, em cada empresa, o foco 
excessivo sobre o “país” é apenas 
uma distração. Cada líder precisa se 
concentrar em sobre como ela ou ele 
pode fazer a maior diferença positiva 
para os seus liderados. Assumir a res-
ponsabilidade pessoal é a chave para 
uma liderança real. 

NEWSLET – E de que forma os gran-
des líderes podem, de fato, assumir 
esta responsabilidade pessoal?

Marshall Goldsmith – Os líderes preci-
sam se concentrar nos elementos de seu 
mundo, aqueles que eles podem con-
trolar e assumir a responsabilidade por 
isso. Eles precisam aprender a ajudar a 
empresa a “fazer, sempre, o melhor que 
pode” no quesito “lidar com os fatores 
ambientais que não podem controlar”.

NEWSLET – A palavra é HUMILDA-
DE. Os CEOs no Brasil tem mesmo a 
humildade necessária para o apren-
dizado ou falta alguma coisa para 
que eles cheguem a este estágio de 
consciência? 

Marshall Goldsmith – Eu não posso, 
definitivamente, comentar sobre todos 
os CEOs no Brasil. Posso dizer as três 
qualidades mais importantes para os 
líderes alcançarem uma mudança po-
sitiva são: Coragem - Ter a coragem 
de solicitar críticas e avaliar a si mes-
mos; Humildade - Ter a humildade de 
admitir que sempre podem melhorar e 
Disciplina - Ter a disciplina necessária 
para fazer o trabalho mais adequado 
para aquele momento que traga uma 
melhoria.

NEWSLET – Como o Sr. define o atu-
al papel da área de Recursos Huma-
nos para ajudar os CEOs nesse ga-
nho de competitividade? 

Marshall Goldsmith – Diretores de 
Recursos Humanos estão desem-
penhando um papel muito mais im-
portante do que nunca estiveram em 
grandes corporações. Eles precisam 
mostrar (e comprovar) de forma con-
sistente ao CEO e a outros líderes 
de média gerência como o RH já 
podem, na prática, contribuir para 
a realização da missão da organiza-
ção. Muitos outros profissionais de 
RH estão sendo treinados por meio 
de Coaching e têm obtido resultados 
incríveis! 

NEWSLET – Por favor, dê nos um 
exemplo sobre o tipo de resultado 
que este trabalho está alcançando?

Marshall Goldsmith – Muitos coachs 
de RH trabalham com alto executivos, 
determinando-lhes desafios específi-
cos para o desenvolvimento do mais 
intenso grau de liderança, dessa for-
ma, ajudam estes executivos a conse-
guir uma mudança positiva, mensurá-
vel   no próprio comportamento deles.

NEWSLET – A relação entre homens 
e mulheres no trabalho ainda traz, em 
muitas organizações, conflitos de ges-
tão e de paradigmas antigos. Como o 
Sr. vê a questão do homem aceitar e 
lidar com a liderança feminina?

Marshall Goldsmith – Globalmente, 
este é um tema que tem melhorado 
muito, e ainda precisa ser aperfeiço-
ado em diversas abordagens. Ao me-
nos afirmo que cada empresa deve ter 
regras claras que impeçam um com-
portamento inadequado. Em pleno 
2014, todo o homem que diz que não 
pode trabalhar para uma mulher deve-
ria ser demitido. Isso é simples. Deixe-
os encontrar outro emprego.

NEWSLET – O Sr. cita em um de 
seus artigos que o estilo de Lideran-
ça mais visto no Brasil ainda é muito 
emocional. Sob este aspecto o su-
cesso para os grandes líderes ainda 
traz armadilhas? 

Marshall Goldsmith – No aspecto po-
sitivo, os líderes (e pessoas) no Brasil 
tem um monte de reações e emoções 
baseadas “no coração” e “na positivi-
dade”. Espero que isso não vá embo-
ra. É uma das razões pelas quais eu 
amo trabalhar na América do Sul. As 
pessoas agem como seres humanos e 
não como robôs. Por outro lado, há o 
desafio em, sendo mais “emocional”, 
não usar isto como uma desculpa 
para a raiva ou maus-tratos de funcio-
nários que tenham, por algum motivo, 
cometido erros. 

NEWSLET – Mas como lidar com 
esta “armadilha emocional”?

Marshall Goldsmith - Respire. Acalme-
se. Mantenha, sob qualquer pressão, 

Marshal Goldsmith,
um dos mais influentes pensadores  
do pLaNeta sobre LiDeraNÇa
“Coragem, Humildade e Disciplina aos 
Ceos diante dos desafios de 2015”
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Nonono

o profissionalismo. E, sobretudo, evite 
falar com raiva ou fora de controle.

NEWSLET – As gerações mais jo-
vens que estão chegando ao merca-
do mostram que o ritmo de gestão 
de pessoas deverá mudar muito. É o 
mercado que deve se adaptar a eles 
ou eles ao mercado? Percebendo 
esse jovem e o seu domínio das fer-
ramentas tecnológicas, que novida-
des os CEOs do futuro trarão de mui-
to diferente dos CEOs da atualidade?

Marshall Goldsmith - Eu fiz um estu-
do com a colaboração de jovens líde-
res de alto potencial. Eles viram cinco 
qualidades para o líder do futuro como 
sendo radicalmente diferentes do líder 
do passado: 1) O Pensamento Global 
- Verdadeiramente compreender como 
potenciais clientes, fornecedores ou 
parceiros globais podem afetar a or-
ganização. / 2) Análise do Cruzamento 
de Culturas - Estar disposto e capaz de 
trabalhar em todas as culturas, e não 
apenas em uma cultura. / 3) Aborda-
gem tecnológica - eficaz usando uma 
nova tecnologia para fazer uma dife-
rença positiva. / 4) Construir parcerias 
e alianças - em toda a empresa (negó-
cio) e fora da empresa. / 5) Liderança 
Compartilhada - Como Peter Drucker 
observou sabiamente: “O Líder do pas-
sado sabia como dizer. O líder do futu-
ro vai saber como pedir. “

NEWSLET – Que países atualmente 
trazem CEOs que são exemplos de 
liderança e quem são esses líderes? 

Marshall Goldsmith - Tenho visto 
grandes CEOs em todos os conti-
nentes. Um excelente CEO que eu 
tenho treinado recentemente é do 
Brasil: o José Almeida, que, na ver-
dade, foi CEO da Covidien, empre-
sa que está sendo vendida para a 
Medtronic. Durante a sua evolução 
como líder suas equipes realizaram 
grande progresso no trabalho. Con-
tudo, também tenho visto CEOs terrí-
veis de todo o mundo. Não podemos 
dizer que haja um país que seja “o 
exemplo de grandes líderes”.

NEWSLET – Em uma época em que 
tanta gente se comunica mais virtu-
almente do que presencialmente, de 
que forma isto tem afetado o traba-
lho em equipe e como o líder deve se 
preocupar com este problema?

Marshall Goldsmith - Trabalho em equi-
pe ainda é extremamente importante. 
Hoje ele se tornou apenas diferente do 
que era antes. Mas os líderes precisam 
aprender a construir equipes em um 
ambiente virtual. Para isto, precisam 
saber organizar suas agendas e jamais 
perder de vista uma extrema disciplina.

NEWSLET – Por que o feedback ain-
da representa um obstáculo tão gran-
de ao sucesso de muitos programas 
de gestão e de que forma madura o 
líder deve conduzir essa questão do 
feedback?

Marshall Goldsmith – Coordenei um 
imenso estudo o qual nomeei “Lide-
rança é um Esporte de Contato”. Ele 
versou sobre o impacto que os líderes 
sentem em relação ao feedback e ao 
follow-up de seus colaboradores a 
respeito da eficácia desta liderança (o 

levantamento envolveu mais de 86.000 
participantes em todo o mundo). Líde-
res que respondem ao feedback de 
uma forma positiva e acompanham 
esse resultado de forma construtiva, 
obtém uma medição de seu grau de 
melhoriar. Aqueles que não respon-
dem, simplesmente não melhoram. 
Esta não é uma “teoria”, mas um 
“fato”. Veja a pesquisa no endereço 
eletrônico http://www.marshallgolds-
mithlibrary.com/docs/articles/.. Lea-
derContactSport.pdf. 

NEWSLET – O Brasil passa agora por 
eleições que poderão (ou não) mudar 
a sua direção política; como o líder 
hoje na iniciativa privada deve e pode 
interagir com o contexto político? 

Marshall Goldsmith - Peter Drucker 
me ensinou uma outra lição maravi-
lhosa: “Cada decisão no mundo é feita 
pela pessoa que tem o poder de tomar 
essa decisão. Fique tranquilo quanto 
a isto”. Se, nesse contexto, o líder tem 
que influenciar a tomada de decisões 
a fim de fazer uma diferença positiva, 
este líder precisa, então, aprender a 
“vender a sua ideia”. 

NEWSLET – Mas como deveria esse 
o líder da empresa (seja um CEO ou 
não) interagir com o novo contexto 
político?

Marshall Goldsmith - Mude o que 
você pode mudar. Faça as pazes com 
o que você não pode mudar. Faça o 
melhor a respeito do “o que quer que 
aconteça”, do quê você não pode con-
trolar. E não desempenhe, de forma al-
guma, o papel de “vítima”.

“Respire. Acalme-se. 
Mantenha, sob qualquer 

pressão, o profissionalismo. 
E, sobretudo, evite falar 

com raiva ou fora de 
controle.”

NononoSala de ViSitaSSala de ViSitaS - artigo

J
úlia e Ricardo voltaram a se en-
contrar na empresa, no dia se-
guinte às eleições. Júlia votou 
em Aécio e Ricardo em Dilma. 

Júlia é chefe de Ricardo (ou vice-
versa).  Basta passar o apagador? 
Como a pessoa é integral em sua 
formação existencial, é difícil acre-
ditar que tudo não passou de um 
momento. O que fazer? Não se tra-

ta de um teste de múltipla escolha, 
com as opções já conhecidas.  Ao 
votar, ambos valeram-se de informa-
ção, conhecimento e capacidade de 
discernir, ou seja,  construíram suas 
expectativas políticas. Diferentes vi-
sões de mundo?  

O homem é um  animal politico, 
definiu  Aristóteles. Sendo assim, 
exerce tal virtude nas diferentes in-

tervenções em sua vida. Por que não 
em seu trabalho?

Por ser uma proposição filosófica, 
a política comporta uma multiplicida-
de de interpretações que sensibiliza 
as pessoas e determina seus compor-
tamentos.

Pode-se dizer que á a arte da nego-
ciação para compatibilizar interesses. 
Karin Parodi diz que Política constrói 
pontes e estratégias, ajuda a atingir 
objetivos. No outro extremo, há uma 
simplificação enganosa que confunde 
política com politicagem, isto é, mani-
pulação da vontade do outro, através 
de comportamentos negativos e su-
pressão da verdade.  

O Brasil viveu, nos últimos meses, 
uma celebração da política nas cam-
panhas para a eleição presidencial. 
Errou quem achava que as pessoas 
estavam alienadas. As redes sociais 
encarregaram-se, mais uma vez, de 
promover uma mobilização que os 
demais meios de comunicação e 
proselitismo não conseguiram. Trou-
xeram razão e emoção, com ânimos 
exacerbados. As pessoas envolve-
ram-se intensamente.  Grande notícia 
para a democracia.

Pois bem, as mesmas pessoas 
que discordaram das posições di-
ferentes das suas, às vezes a ponto 
de estremecer relações, voltaram a 
se encontrar em seus ambientes de 
trabalho depois do fim de semana 
eleitoral.  O país mostrou-se dividido, 
dando  escassa maioria aos partidos 
vencedores.  Assim, dependerão de 
negociação. No dia a dia de trabalho, 
nada a ver com a divisão política da 
sociedade?

Discutiu-se, na campanha, prefe-
rências de valor, modos de governar, 
estratégias e objetivos, resultados a 
atingir, destinação de recursos e tan-
tas outras questões ligadas à gover-
nança e ao bem estar da população. 

As organizações não são democrá-
ticas, em seu sentido estrito. Não são 
os funcionários que elegem seus diri-
gentes (e, quando o fazem, nem sem-
pre dá certo) e nem determinam seus 
mandatos. Há outras fontes legítimas 
de poder. É importante lembrar, no en-

Fazer Política 
é uma Virtude
*Luiz Augusto Costa Leite
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tanto, que também são entes políticos, 
interna e externamente, pois a política 
determina a governança.

Ora, o fato de a sociedade ter se di-
vidido ao escolher o destino próximo 
do país demonstra  a dificuldade de se 
exercer o poder. Aumenta a diversida-
de, expõe-se o dissenso, confrontam-
se propostas, reconhece-se o conflito, 
multiplicam-se prioridades e propos-
tas de valor.

Na verdade, a retrospectiva  histó-
rica comprova que as mudanças na 
dinâmica das organizações ocorreu 
após pressões causadas pelas revo-
luções na sociedade. Apenas como 
exemplo, a gestão participativa ga-
nhou forma e dimensão após os movi-
mentos sociais de 1968, onde a ordem 
estabelecida foi seriamente contesta-
da pelo centralismo e prática de ou-
tros modelos obsoletos.

O ambiente organizacional está 
cada vez mais complexo e as expec-
tativas de Júlia e Ricardo servem para 
demonstrar as dificuldades de se 
exercer o poder.  Mais convencimento 
e menos autoritarismo. Mais possibili-
dade de se interferir nos processos de 
decisão. Mais política e menos politi-
cagem. Mais conviver com o diferente 
e menos impor convicções que levem 
ao pensamento único. Mais deixar as 
pessoas a resolverem seus conflitos e 
menos forçá-las a adotar certas dire-
ções. Tudo isso depende de política.

Talvez aí esteja o melhor ensina-
mento de um processo eleitoral que 
levou a pessoas  ao protagonismo, a 
esquecer do tanto faz. 

Há muito preconceito quanto ao fa-
zer política.  Ainda se acha que o jogo 
do poder é um mal em si, como se 
as pessoas não fizessem isso o tem-
po todo.  Alianças são próprias dos 
sistemas organizados, cada vez mais 
necessárias quando se sobe em dire-
ção ao topo e não existe uma solução 
única. É justo que as pessoas tenham 
ambições e lutem por elas.  Nem sem-
pre o consenso é a melhor solução. 

Muito se foca nos limites da res-
ponsabilidade profissional direta e 
imediata nas relações produtivas. No 
mundo da política, em sua expressão 
organizacional, não há soluções mági-
cas que resolvam todas as questões 
em pauta, nem a utopia do que tudo 
vai dar certo para a suprema realiza-
ção das pessoas.  

A atividade profissional não pode 
de desligar do contexto, senão, o que 
diriam os funcionários da Enron e de 
outras empresas que conhecemos 
quando  descobrem que os valores de-
cantados em seus documentos oficiais 
não correspondem à prática de seus 
executivos (e mesmo de profissionais 
de menor nível)? Impossível sentirem-
se à margem da extensão operacional 
dos mal feitos, embora como vítimas, 
envolvidos em procedimentos meno-

res que não deveriam acontecer.  A re-
ação não é apenas de ofensa pessoal, 
é também do animal político.

Quanto menos transparentes  fo-
rem as organizações, maior a possi-
bilidade de se confundir política com 
politicagem. Se fosse elaborado um 
código de melhores práticas pes-
soais, o direito de influenciar sem o 
temor da retaliação seria talvez o pri-
meiro artigo.

Júlia e Ricardo terão que conviver 
com suas diferenças, talvez não como 
cada qual gostaria, mas dentro do que 
é possível para manter o sistema funcio-
nando. Não precisarão recolher suas ar-
mas, mas transformá-las em instrumen-
tos de mútua influenciação, provedores 
de concórdia. A diversidade de crenças 
e propostas é o maior capital que as 
organizações dispõem, atualmente. A 
política ensina como transformá-la em 
vantagem para todos.


