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C
arioca de corpo e alma, 66 
anos, torcedor do Flumi-
nense, amante de uma boa 
caminhada e um samba de 

primeira, Osmar Mulina abraçou há 
quase 20 anos a carreira de Auditor-
Líder, após finalizar trajetória militar no 
exército, entrando para a reserva como 
Tenente Coronel. O gosto por lidar com 
qualidade veio do tempo em que era 
responsável por rigorosas inspeções e 
check lists no exército, em meio a labo-
ratórios, explosivos e munições.

No entanto, para ser um Auditor-Lí-
der foi preciso muito mais do que gostar 
do tema. Além da realização de cursos, 
um para cada norma ISO, a execução 
de auditorias internas em empresas, 
muito estudo e a aprovação nas provas 
do In Metro foram desgastantes, mas 
compensadores. Graduado em Enge-
nharia Química pelo IME (Instituto Mili-
tar de Engenharia), Mulina conta que o 

interesse pela Auditoria tem aumentado 
no Brasil e não apenas sendo procura-
da por Engenheiros e Administradores, 
mas também por advogados, dentistas, 
médicos, comunicadores, entre outros.

NEWSLET – A Norma ISO surgiu em 
um mercado de trabalho diferente do 
atual, mas continua muito importante 
para que uma organização a obtenha 
e a atualize, por quê?

Osmar Mulina – A Norma ISO passou 
por uma evolução natural, seguindo de-
manda mundial de produtos e serviços. 
Quando bem aplicada e implementada 
ela é uma excelente ferramenta de geren-
ciamento que deve ser atualizada pela 
organização. Atualmente a versão 2008 
está sendo atualizada para a 9001/2015.

NEWSLET – O que já pode ser men-
cionado sobre esta atualização?

Osmar Mulina – A atualização da Nor-
ma ISO está em fase de rascunho. 
Mas, de forma geral, pode-se dizer que 
o “salto” vai ser grande, para as empre-
sas e para os auditores, que terão que 
se adequar por meio de treinamentos.

NEWSLET – Falar em qualidade no 
ambiente de trabalho é vital, mas há 
profissionais que cometem deslizes éti-
cos. Como o trabalho com a qualidade 
está atrelado a uma conduta ética?

Osmar Mulina – A Norma ISO, se bem 
aplicada, evita e “impermeabiliza” o 
desvio ético. Para toda a norma de 
gestão é necessária uma Política da 
Qualidade, que está ligada à missão 
da empresa; à visão, que é o sonho 
do dono da empresa, e aos valores. 
Colocando-se a ética dentro dessa 
política todos os requisitos a serem 
cumpridos terão esta linha. Qualquer 

“A Melhoria Contínua se acentua no mercado” 

Osmar Mulina
Auditor Líder de Sistemas de Gestão

“Um balde de água quente”
Papo com o leitor
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Caros leitores,

A expressão “jogou um balde de água fria” tem sido apropriada para entender 
como andam as esperanças de muita gente em um momento em que a econo-
mia do Brasil passa, para sermos educados, por problemas em sua gestão. Pois 

NEWSLET resolve fazer o contrário e “joga um balde de água quente” em todos 
vocês, alimentando o otimismo e a autoestima. Yes we can! A Som Livre mostra que 

é possível, em momento de crise, contratar, investir, treinar. Trazemos o seu exemplo 
de gestão, de um RH em estruturação, para mostrar que ousadia e visão estratégica 

podem ser bem mais imprescindíveis do que a “canja de galinha” e o medo. 
Assim como a Som Livre, em nossa matéria de capa, a i9Ação faz algo “fora 

da caixinha” ao levar o ambiente dos games para as empresas. Trouxemos este 
brilhante case apresentado no CONARH 2015 (que congresso fantástico!) para 
as páginas de nossa publicação. 

Comprovando que quebrar paradigmas nos estimula, buscamos enten-
der os meandros das carreiras de Costureira e Alfaiate e, verificamos, ao 
contrário do que muita gente ainda pensa, que o computador jamais vai 
“aposentar” o valor manual (e artesanal) dessas profissões. Mais: que 
não são apenas atividades para os mais idosos, como você lerá por aqui.

Surpreenda-se (sim, é possível) também com o Coaching. Nós, que 
nunca falamos sobre o tema, trazemos dois cases bem contundentes 
de dois ex-executivos da Globo: Heloisa Machado e Rodolfo Santos. 

Quer saber? O hall de conteúdos especiais não para por aí. É tem-
po de investir em Qualidade. Quem nos confirma isto é Osmar Mulina,  
Auditor-Líder da ABNT; nossa Entrevista Especial. A edição de 

NEWSLET, como de costume, também traz as dicas de livro, ci-
nema, saúde e a coluna do requisitado advogado Sérgio Quei-
roz.

Leiam e reflitam bastante sobre cada linha desta edi-
ção. Podemos assinar embaixo para vocês: valerá a pena! 

Boa leitura! 

Joaquim Lauria
Diretor Executivo do Grupo LET Recursos Humanos 

Editorial
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Entrevista Especial 

 

“Ler é muuuito bom” 

PARA REFLETIR 
Através da his-
tória de uma 
pessoa que, 
obstinadamen-
te, não acei-
tou o destino 
que lhe era 
traçado – ten-
do se tornado 
um exemplo 
de resiliência 
e superação – o filme mostra que,  
mesmo em contexto  adverso e de 
enormes dificuldades,  a concretiza-
ção de ideais é possível  se houver 
alto nível de determinação, persis-
tência e coragem para vencer obstá-
culos e alcançar os objetivos. 
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Qual foi o primeiro aspecto que a missão de “ser mãe” ensinou 
à Ana Paula para a missão de “ser uma líder na empresa”?

A.P.P. - Foi a necessidade de delegar! Se como mãe resolvesse cen-
tralizar os cuidados com o meu bebê – que exigia atenção especial 
devido às suas condições ao nascer – eu iria ficar exausta e não daria 
conta! Nesse momento eu olhei para meu parceiro (não basta ser ma-
rido) e deleguei e ele banhos, trocas de fraldas, mamadeiras, higiene... 

Em geral as executivas que se tornam mãe, consideram esta (a de 
ser mãe) uma atividade desconexa à liderança na empresa. Que 
dicas básicas você dá para que elas enxerguem essa conexão?

A.P.P. - Pensem: dois contextos diferentes, públicos diferentes, pa-
péis diferentes, mas problemas muitas vezes iguais! Esta postura 
ajuda a não viver à beira de um ataque de nervos diante de um 
novo problema. 
Ter um filho exige planejamento do casal, planeje com seu espo-
so, assim como planeja com seus pares na organização. Faça um 
SWOT para tomar a melhor decisão quando sua licença maternida-
de estiver acabando e você tiver que retornar ao trabalho. Outra: 
envolva seu marido nos cuidados com a criança. Filho (e funcioná-
rio) não vem com manual. Como aprendemos? Fazendo! Se você 
aprendeu, o pai também aprenderá! Confie nele! Finalmente: não 
se descabele quando não souber o que fazer. Tal qual na empresa, 
faça benchmarking com colegas de trabalho que são mães, vizi-
nhas, sua mãe... você não precisa estar sozinha nessa missão!

O que é mais simples: ajudar um filho ou um liderado a ter auto-
nomia para tomar decisões? 

A.P.P. – Nem um, nem outro. Ser mãe, ser pai e ser um líder são 
artes. São habilidades naturais ou adquiridas de cuidar de pes-
soas (filhos e funcionários), desenvolvê-los, até que possuam as 
próprias habilidades e sejam capazes de executar as tarefas. Re-
alizarem sozinhas e bem. Temos a missão de desenvolver futuros 
pais e futuras mães, assim como futuros líderes. Esse é o troféu de 
nossas missões! 

De Bate-Pronto com  
Ana Paula Puga, autora  
de “Criando Filhos, 
Liderando Equipes” 
(Qualitymark Editora)
As dificuldades de uma mãe e 
uma líder nunca terminam, elas 
podem diminuir e se modificar, 
de acordo com o momento, 
como esclarece a psicóloga, 
coach e autora do livro neste 
bate-pronto...

A jornalista 
Myrna  
Brandão

Dicas NewsNovo Dicas NEWsLET - cuLTura

“Um RH Visto de Cima”, de Márcia 
Vespa (Qualitymark Editora)
Para “estar no topo” não basta ser respei-
tado por CEOs e Presidentes. Os RHs de-
vem ter atitude vigorosa, em conexão com 
as expectativas da organização. Por isto, a 
obra destaca insights que os ajudarão a se 
reinventarem e atingirem melhores resul-
tados com velocidade, menor dispêndio 
de energia e custos.

Da “Sétima arte”...para oS rHs

Myrna Brandão, jornalista especializada em Cinema, nos sugere a reflexão 
do filme “The Theory of Everything – (A Teoria de Tudo)”, de James Marsh.   
Trata-se da vida do famoso físico britânico Stephan Hawking. Aos 21 anos 
ele descobriu que era portador de esclerose lateral amiotrófica, doença 
degenerativa que paralisa os músculos do corpo sem atingir as funções 
cerebrais. Hawking não esmoreceu: continuou suas pesquisas, formulou 
teorias, escreveu livros, casou, teve filhos, conviveu socialmente e se tor-
nou um dos mais consagrados cientistas da humanidade. 

“A crise atual até mesmo 
reforça a necessidade de se 

investir em sistema de gestão 
da qualidade. (...), quem tem 
Norma ISO deve se empenhar 
para mantê-la implementada, 
porque consegue lidar muito 

melhor com mudanças e 
imprevistos. Mas se a alta 

direção não “comprar a ideia” 
nada vai à frente.”

deslize ético é um descumprimento à 
Norma.   

NEWSLET – De que forma podemos 
engajar funcionários a realizar melho-
ria contínua e a entender que isto vale 
a pena para o dia a dia de cada um?

Osmar Mulina – O líder maior da em-
presa tem que divulgar para todas as 
áreas a importância da Política de Qua-
lidade, mostrando de que forma cada 
nível deve colaborar e se comprometer. 
A Norma não deve se limitar à parede, 
precisa fazer parte do sangue e da 
alma de cada um por meio de uma co-
nexão entre as áreas. A liderança tem 
que visitar o liderado o ano inteiro, não 
somente às vésperas da certificação. 
Por isto, existe um item na Norma que 
é o da Comunicação Interna, de gran-
de importância, independente do tama-
nho e negócio da empresa.

NEWSLET – O que você destaca 
como obstáculo ao atendimento dos 
requisitos de um cliente?

Osmar Mulina – Os requisitos do 
cliente são um item muito importante 
da Norma. Deve-se, no entanto, tomar 
muito cuidado: o que o cliente quer, 
por vezes, está em desacordo com a 
norma regulamentar ou com uma lei. 
É preciso, se for o caso, saber mostrar 
ao cliente que aquilo o que ele está 
pedindo é inviável; seja pelo motivo 
legal, seja pela falta de lastro no mer-
cado, entre outros pontos. Quem tem 
a Norma implementada consegue fa-
zer uma análise crítica junto ao cliente.

NEWSLET – O “pulo do gato” está 
em como fazer esta análise crítica?

Osmar Mulina – Sim e a empresa deve 
cumprir isto. Não confundir com pes-
quisa de satisfação, que é a conse-
quência do processo. Por exemplo, o 
Grupo LET foi contratado para prover 
certa empresa de mão de obra tempo-
rária e precisa cumprir leis trabalhis-
tas que, por vezes, não são conside-
radas pelo cliente. Cabe esclarecê-lo. 
Já a pesquisa é um feedback. A mão 

de obra está alocada e a consultoria 
questiona ao cliente sobre a qualidade 
do seu serviço. 

NEWSLET – A pesquisa vai retroali-
mentar a melhoria contínua na pres-
tação de serviços?

Osmar Mulina – Sem dúvida! É um 
dos indicadores fortíssimos da qua-
lidade. Muitas vezes o resultado da 
pesquisa gera ações preventivas. Isto 
quer dizer que os respondentes apon-
tam situações possíveis de não con-
formidades, ou seja, não aconteceu, 
mas há potencial para tal. 

NEWSLET – Mas o cliente precisa 
ser estimulado a responder esponta-
neamente a pesquisa...

Osmar Mulina – Neste ponto vem a 
grande dificuldade: o retorno do clien-
te. Por aqui, quando se responde pes-
quisa é porque há alguma reclamação 
embutida nos questionamentos. É 
aí que entra a gestão, ou seja, a ISO 
9000: o cliente pode ser estimulado 
via online, telefone ou informativos 
impressos. Quando você aplica uma 
pesquisa precisa identificar se o seu 
sistema está bom. Mas a amostragem 

deve ter representatividade dentro do 
lote de pessoas que recebe a pesqui-
sa. Este é um trabalho diuturno, con-
vencendo o cliente de que, ao respon-
der a pesquisa, ele terá maior chance 
de ver o serviço ser melhorado e a sua 
expectativa superada. Mas esse clien-
te só pode ser surpreendido se a pes-
quisa dele está sendo utilizada como 
ferramenta de melhoria contínua.    

NEWSLET - O que tem significado 
para você ser um Auditor Líder? 

Osmar Mulina – Tenho aprendido mui-
to a aprimorar o trabalho de relaciona-
mento humano, porque lido, nas en-
trevistas, com diversos níveis culturais 
e educacionais. Consigo ver, em qual-
quer pessoa, a sua competência pro-
fissional independente do nível dela.
 
NEWSLET - As certificações estão 
sendo procuradas pelas organiza-
ções?

Osmar Mulina – Hoje presencio mui-
tas empresas buscando as certifi-
cações. É uma forma delas terem o 
controle dos seus processos e progra-
marem seu crescimento. A crise atual 
até mesmo reforça a necessidade de 
se investir em sistema de gestão da 
qualidade. Em meio à “tempestade”, 
quem tem Norma ISO deve se em-
penhar para mantê-la implementada, 
porque consegue lidar muito melhor 
com mudanças e imprevistos. Mas se 
a alta direção não “comprar a ideia” 
nada vai à frente.  

NEWSLET – Por que é valioso o 
Grupo LET se preocupar com a Qua-
lidade e manter trabalho significativo 
nesse quesito junto aos seus colabo-
radores?

Osmar Mulina – O objetivo número 
um da LET é a satisfação de clientes e 
com uma boa implementação da ISO 
9001/2008 este foco deixa de ser um 
problema. Cria-se um padrão de trata-
mento, independente do nível cultural 
do cliente, ou do profissional, ou do 
candidato.

4 Setembro/ Outubro | 2015 |   | 2015 | Setembro / Outubro | 5



Confessa vai...

M
uitos treinamentos em 
empresas são enfado-
nhos e, até por gerarem 
este sentimento, não en-

gajam e não produzem o aprendizado 
necessário. No caminho alternativo, 
um grupo de profissionais têm des-
coberto que a atratividade dos games 
não está acessível apenas aos jovens 
ou na distração dos aplicativos dispo-
níveis em smartphones (que viraram 
febre). Organizações dos mais diver-
sos segmentos já usam, com suces-
so, a metodologia dos games para 
ajudar pessoas, equipes e líderes a 
alcançarem grandes resultados, lhes 
proporcionando embriões de proje-
tos inovadores. Acredita-se que, já em 
2015, cerca de 50% dos processos 
de inovação promovidos no mundo 
inteiro, estão utilizando os conceitos 
da chamada Gamificação (dados do 
Gartner Group).

Os jogos transportam os desafios 
diários das empresas para tabuleiros 
ou telas de computador produzindo o 
efeito de simuladores onde os erros 
não trazem o medo da repreensão e 
nem prejuízo real à empresa, mas a 
vontade de acertar no passo seguin-
te. Os participantes (funcionários 

de uma empresa) buscam soluções 
para os desafios (objetivos do jogo) 
se divertindo. No Brasil um dos gran-
des pioneiros dessa metodologia nas 
empresas é o psicólogo Fernando  
Seacero, que, ao lado do arquiteto 
Felipe Vila dirigem a i9Ação, empresa 
que oferece desde 2001 a customi-
zação de games para empresas de 
acordo com as suas demandas para 
que elas conquistem competitividade 
e sustentabilidade. 

Fernando nos conta que sempre foi 
um entusiasta pelo estudo de meios 
de acelerar a aprendizagem e que 
começou a atuar com games ainda 
quando era trainee da BCP Telecom, 
nos anos 90. Ele percebia o quanto as 
pessoas rapidamente esqueciam ou 
pouco assimilavam acerca do conte-
údo transmitido nos workshops com 
palestras e formatos usuais. 

Com Federico Navarro, estudou 
neurociência aplicada e descobriu 
que a interatividade dos games es-
timula, ao mesmo tempo três partes 
muito importantes de nosso sistema 
nervoso central: o cérebro reptiliano 
(atitude, tomada de decisão, reação a 
estímulos), o sistema límbico (trocas, 
interações afetividade, emoção e ge-
ração de vínculos) e o neocórtex cere-

bral (conteúdo relevante e estratégia 
de ação). 

Ao realizar este estímulo de forma 
equilibrada um game solidifica no cé-
rebro e memória de longo prazo. “O 
ser humano aprende e registra mais 
facilmente uma informação quando o 
faz de uma forma divertida e leve. Se o 
aprendizado se torna uma brincadeira, 
e não algo que a pessoa se sente obri-
gada a fazer, ele é mais fortemente fi-
xado”, esclarece Fernando. 

O tempo de duração dos games 
é flexível, podendo ir, de uma a nove 
horas, ou até a mais de um dia (com 
várias fases). Tudo depende da meta 
a ser alcançada. E não precisam ser 
jogados por toda a empresa: o foco 
pode ser apenas uma ou duas áreas, 
por exemplo. “O que mais me chama 
a atenção é que as pessoas ficam mui-
to envolvidas naquelas horas em que 
jogam; elas entram no que chamamos 
de estado de flow, ou seja, mergulham 
naquela realidade”, destaca.

Os defensores dessa ferramenta 
asseguram: o game não só acelera 
como qualifica a aprendizagem. O 
resultado é mais sistêmico do que 
em outros métodos de aprendiza-
gem, porque no game o participante 
faz correlações com o que já viveu; 

ele “amarra” todo o seu ciclo de 
aprendizagem, incluindo o plano de 
ação.

um exemplo de game que Fernando 
cita como marcante foi criado para a 
Rede D´Or São Luiz, que precisava 
integrar os novos funcionários. Em 
um grande tabuleiro digital projetado 
em uma parede as pessoas foram se 
conhecendo melhor ao responderem 
desafios. Havia perguntas, respostas, 
imagens em fotos e vídeos; um sínte-
se perfeita dos valores, competências 
e escopos dos trabalhos requeridos. 
“Deu tão certo que o game passou a 
ser utilizado não apenas como ferra-
menta de integração, mas também 
para outros treinamentos internos com 
objetivos distintos”, revela o diretor da 
i9Ação. Em outro game, desenvolvido 
para o Carrefour, o resultado trouxe 

economia significativa em relação às 
perdas com absenteísmo e acidentes 
de trabalho.

Segundo ele, independente do ob-
jetivo, o game precisa fazer sentido 
para aquele grupo de pessoas que 
vai jogar. O formato e o tema devem 
instigar a curiosidade, desafiá-los e 
diverti-los.  

Antes de a empresa aplicar o game, 
Fernando, Felipe e sua equipe capa-
citam gestores (ou funcionários desig-
nados por aquela empresa) a serem 
os “multiplicadores”. Eles aprendem 
não apenas as regras e a dinâmica do 
jogo, mas também como conduzir um 
game, quantificar e qualificar resulta-
dos. E o RH; onde fica nesse proces-
so? Seu papel, como define Fernando, 
é imprescindível. É ele quem participa 
e mobiliza os gestores das áreas a, 

GAMIFICAÇÃO

Acelerando APRENDIZAGEM com 
ENVOLVIMENTO e RESULTADO

juntos com a i9Ação, cocriar o game, 
ou seja, levantar as informações, or-
ganizá-las e formular a mecânica do 
jogo. O segundo momento é o “beta 
teste”: o jogo é “rodado”, verificando, 
na prática, se mexe com a cabeça das 
pessoas. Após ajustes e aprovação, é 
criado o design do jogo e ele é testado 
mais uma vez antes de entrar em ação 
de forma definitiva. 

um modelo de cocriação de ga-
mes, batizado de Game Jam, foi apli-
cado na última edição do CONARH 
(Congresso Nacional sobre Gestão 
de Pessoas), realizado em agosto, 
pela ABRH-Brasil, em, São Paulo. 
Com grupos de oito, cerca de duas 
mil pessoas criaram “sementes de 
games” com temas como “Desenvol-
vimento de Lideranças” e “O Valor do 
Feedback”. 

Fernando e Felipe acompanham de 
perto o tema do Engajamento e sabem, 
por meio de pesquisas, que a minoria 
dos colaboradores “remam para a di-
reção que as empresas querem”. O 
que na verdade essas pessoas preci-
sam, como eles comprovam, “são de 
meios diferentes para serem envolvi-
das”. E nos últimos 14 anos elas têm 
vivenciado, por meio da aplicação de 
games, maravilhosos casos, fruto da 
interessante conexão entre as diversas 
gerações que convivem juntas.

1 – Escolha bem o tema, o foco do game; sa-
bendo o porquê daquele tema ser prioridade.

2 – Defina quem é o público alvo que será 
impactado por aquele game.

3 – Estipule o tempo disponível para a execu-
ção do game.

4 – Defina o formato de execução e do pró-
prio game, se vai ser presencial (cartas, tabu-
leiro) ou virtual (a distância).

5 – Defina quais serão, após a aplicação do 
game, as metas a serem atingidas no final.

6 – Sempre é bom lembrar que o game tem 
que ser divertido e interativo – esta é a sua 
essência. 

Atenção RH: vejA 

como cRiAR um gAme  

coRpoRAtivo eficAz:
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Fora da Caixa Fora da Caixa

Fernando Seacero Felipe Vila

Game Jam: sucesso que reuniu 
dois mil profissionais de Gestão de 

Pessoas no CONARH 2015
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Imagem da aplicação 
prática de um game 
em uma empresa do 
segmento financeiro
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T
ecido, linha, agulha, tesoura, 
fita métrica, máquinas, cuida-
do, conhecimento das técni-
cas e um punhado de boas 

ideias na cabeça. Não é um resumo do 
bom alfaiate ou da costureira de mão 
cheia. O vocábulo “resumo” é estranho 
à complexidade atual dessas profissões 
que, embora tradicionais, estão atraindo 
visões dinâmicas e empreendedoras. 

Palavras como “desafio”, “paixão” e 
“descoberta” explicam melhor porque 
temos várias gerações entre os novos al-

faiates e costureiras. Muitos são alunos 
de Maurício Messias, 54 anos, paulista, 
descendente de italianos e proprietário 
da Alfaiataria Italiana, na Rua Augusta, 
em São Paulo. Considerado um papa 
da arte, Messias diz que a profissão ain-
da é muito valorizada porque há pouca 
concorrência e os ganhos valem a pena. 
“A procura ainda é alta, sobretudo pelas 
pessoas que trocam de carreira”, revela 
ele, ao citar que um de seus alunos foi 
professor de matemática, outro adotou a 
alfaiataria, mas segue como headhunter.  

Com formação em grandes escolas 
de Milão e Turim (Itália), Messias defende 
que “as roupas têm alma e contam histó-
rias de vida”. Valorizando esta filosofia, 
o profissional, como o seu exemplo de-
monstra, tem ido longe na profissão que, 
no Brasil, foi a primeira a se terceirizar. 
Ele assegura que o alfaiate que ganha 
menos (quando não é especializado) 
tira cerca de R$ 2,5 mil mensais. Alguns 
de seus alunos, como modelistas indus-
triais, chegam a ganhos que variam entre 
R$ 10 a 12 mil/mês.

Desafios? Para Messias, respondem 
pela concorrência entre a tesoura e os 
programas de computador. “Tecnologia 
é bem-vinda na indústria, na alfaiataria 
não faz sentido; ensino como aprendi 
há 20 anos, tem que dar pontinho por 
pontinho”, insiste o mestre. Em sua  
Escola de Moda Italiana, Maurício Mes-
sias assegura que, em cinco meses, um 
leigo domina todos os tipos de máquina, 
costura reta, em curva e faz o molde de 
uma camiseta. Crítico, diz que um nú-
mero maior de jovens poderia se inte-
ressar pela profissão se houvesse mais 
professores e instituições de qualidade; 
por outro lado, ele também acredita que 
hoje em dia muito jovem com 25 ou até 

me interessei por moda, mas faltava um 
direcionamento de conteúdo que me 
ajudasse a aproveitar a veia artística que 
tenho”, esclarece a carioca, que antes de 
cursar o técnico de Costura e o técnico 
de Produção de Moda pelo Senac estava 
meio perdida cursando uma faculdade 
de microbiologia e imunologia. Moda era 
um sonho antigo.

Mas, assim como Vinni, ela percebeu 
que mergulhar na relação entre a costura 
e o público seria mais agregador do que 
a ilusão do glamour.  “É justamente bo-
tar a mão na massa o que todo mundo 
deveria conhecer um pouco. Isto está se 
perdendo”, alerta. Mas Verônica não per-
de o seu tempo. Além dos conhecimen-
tos técnicos e de mercado que aprendeu 
no Senac ela está cursando o 3º período 
de Design de Moda do SENAI- CETIQT. 

Com material de costura em casa, ela 
fazia bolsas para vender, mas, no mo-
mento, os estudos tomaram o seu tem-
po. No futuro, Verônica planeja resgatar 
a questão do artesanal da alfaiataria, 
mesclando-a ao estilo urbano. “Estou 
estudando bastante, pesquisando e bus-
cando desenvolver algo que realmente 
dê certo”, aposta. 

A mesma paixão pelo que faz está 
nos olhos de Jussara Basílio da Silva 
que, aos 61 anos, chefia a equipe de 16 
costureiras da escola de samba carioca 
unidos da Tijuca, campeoníssima de 
três dos últimos seis desfiles no Rio. “Ser 
costureira em escola de samba de alto 
nível requer muita atenção e habilidade, 
já que há acabamentos muito difíceis de 
serem feitos, mas também há o prazer 
de receber nota 10 dos jurados de fan-
tasia”, entrega. E ela garante que quem 
costura para o samba pode trabalhar em 
qualquer fábrica ou empresa; afinal é de-
safiante produzir roupas que sejam, ao 
mesmo tempo, visualmente atraentes ao 
público e confortáveis para o passista. 

Serviço – INFORMAÇÕES 
/INSCRIÇÕES SOBRE  
CURSOS E VAGAS
Cursos com Maurício Messias – acesse 
www.escolademodaitaliana.com.br

Cursos do Senac – acesse 
http://www.rj.senac.br/cursos/moda

Vagas para ALFAIATE e COSTuREIRA 
no Grupo LET – envie seu currículo para  
interativorh@yahoo.com.br, colocando no 
assunto do e-mail o nome da vaga para a 
qual deseja concorrer 

Para procurar a Jussara – Barracão 12 da 
unidos da Tijuca, Cidade do Samba, Rua Ri-
vadávia Correa 60, Gambôa, Rio de Janeiro. 

Costureira  
        e Alfaiate

Desafios para a renovação 
desses talentos...

E mesmo havendo, às vésperas 
do Carnaval, ajuda de terceirizadas, o 
trabalho de confeccionar quase qua-
tro mil fantasias é desgastante. “Nas 
semanas finais, fazemos horas extras 
e, se for preciso, dormimos aqui”, con-
fessa ela que, no dia do desfile está na 
avenida para ajudar muita gente a se 
vestir. Acabou? Não... Além de liderar e 
costurar, Jussara faz “trabalho de RH”: 
todo ano recebe pedidos de jovens 
para vir costurar para a Tijuca. Ela reve-
la que faz um testezinho prático pedin-
do que a candidata monte uma roupa. 
“Gosto de incentivar que elas sigam a 
minha carreira”, afirma orgulhosa.  

Para costureiras e alfaiates uma 
boa notícia: O Grupo LET Recursos  
Humanos (ver quadro) está oferecendo 
vagas em grande empresa do mercado 
e abrindo o banco de currículos para 
costureiras e alfaiates com habilidades 
em confeccionar peças de figurino mas-
culino e feminino de diferentes épocas. 
“Há possibilidades de bons ganhos e en-
carreiramento para quem escolhe estas 
profissões”, confirma Eliane Wenderros-
chi, Analista de RH.
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30 anos de idade “ainda não tem certeza 
do que quer fazer”.     

Certeza não foi bem o caso de seu 
ex-aluno Vinni Monteiro, que dos 19 
aos 28 anos atuava como jornalista, 
editando a revista IVY Magazine, volta-
da ao mercado de luxo. Foco e paixão 
ele sempre teve para colocar energia 
naquilo que empreendia. Mas após 
uma viagem à Europa, no ano passado, 
e uma mudança de maré no mercado 
editorial, Vinni começou a se enxergar 
trabalhando com corte, costura e rou-
pas. Seguindo conselho de amigos, co-
meçou a estampar as tatuagens que já 
fazia em camisetas com cortes diferen-
ciados que havia trazido. Deu tão certo 
que ele criou a marca Republic Ink. 

“Quando a coisa ficou mais séria, 
decidi buscar a excelência do Maurício 
Messias; com ele aprendi a cuidar de 
cada detalhe para conquistar e manter 
clientes”, revela Vinni, que concluiu o 
curso há pouco tempo. A demanda e o 
interesse são tão intensos que ele não 
se vê voltando ao jornalismo. Mas, aos 
29 anos, se considera uma exceção 
entre os jovens. “O excelente alfaiate 
precisa ter muita paciência, ser me-
ticuloso e isto não é próprio da atual 
juventude”, admite. 

Conseguir perceber as diferenças 
entre os clientes no momento de fazer 
uma roupa é muito mais valioso do que 
qualquer “glamour de assinar coleção 
de roupas”, destaca o jovem empreen-
dedor que dá a dica: “mesmo quando al-
guém se redescobre, precisa identificar 
amor no que faz e deve fazer não porque 
dá dinheiro ou porque há uma crise nos 
rondando”, argumenta.

Foi também uma metodologia de 
ensino identificada com o seu talento 
que fez a jovem de 24 anos Verônica  
Marques da Silva despertar sua energia 
para o trabalho com a costura. “Sempre 

CARÊNCIA
Messias: “Precisamos  
de mais professores  

e cursos”
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Alta qualidade no atendimento, tecnologia e práticas de 
RH para a busca, colocação e capacitação dos melhores 

e mais adequados profissionais à sua organização.

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

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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C
arestia, medo, demissões? 
Não. Esta, em definitivo, 
não é a realidade da Som 
Livre. Na contramão do 

pessimismo daqueles que se precipi-
tam diante da simples audição da pa-
lavra “crise”, seus gestores acreditam 
no potencial humano. A empresa pla-
neja no curto e no longo prazo, contra-
ta, treina com maestria e investe com 
seriedade e visão estratégica em suas 
pessoas. Nos últimos três anos houve 
aumento de cerca de 30% nas suas 
contratações. Há dois anos, a sede foi 
de Botafogo para a Barra da Tijuca. De 
uma disposição geográfica vertical o 
ambiente ganhou a horizontalidade de 
um amplo andar. Ao fechamento desta 
matéria o quadro funcional era de 140 
pessoas. Exemplo ao mercado?

Cabe levar em consideração que 
a indústria fonográfica vive um “tem-
po diferente”. Como descreve Ricar-
do Abreu, Diretor de Administrativo 
Financeiro, Gestão de Pessoas e TI 
da Som Livre, na verdade a empresa 
passou por uma crise, assim como 

boa parte da indústria fonográfica, 
com momento crítico entre 2008 e 
2011, mas soube superar com maturi-
dade e responsabilidade os desafios. 
“Conseguimos sair de uma fase muito 
delicada e alcançamos resultados in-
teressantes, que nos permitem inves-
tir cada vez mais no talento humano. 
Temos a certeza de que, somente in-
vestindo em pessoas, teremos cresci-
mento sustentável”, destaca o gestor 
de 36 anos, que tem formação em 
economia, mas acrescenta ter prazer 
por lidar com gente há muito tempo.

A estruturação da área de RH co-
meçou em 2012 e está, segundo ele, 
em pleno curso. No momento em que 
nossa reportagem visitou a Som Li-
vre recebíamos a informação de que 
seria contratada uma gerente de RH 
para uma equipe enxuta que, além de 
Ricardo, contava com uma coorde-
nadora, uma analista, uma estagiária 
e uma jovem aprendiz. Sem medo de 
crises e boatarias, essa equipe enxuta 
trabalha com intensidade, destacando 
o incentivo e financiamento de cursos 

e treinamentos, de caráter técnico, 
mas também comportamental. Nos 
últimos dois anos foram cursos exter-
nos de liderança, de gestão, de língua 
estrangeira e de pensamento criativo 
não apenas para executivos, mas fun-
cionários desde a base do organogra-
ma. “Nove em cada dez funcionários 
já fizeram cursos e treinamentos; con-
forme a necessidade de cada um em 
alinhamento aos objetivos da empre-
sa”, conta Ricardo. 

E não basta oferecer a oportunida-
de. É preciso agir com a flexibilidade 
demandada pela transformação das 
agendas de trabalho de cada funcio-
nário que decide fazer um curso. É o 
caso de Guilherme Figueiredo, Diretor 
de Marketing e Vendas. Com apenas 
30 anos, ele já acumula experiências 
muito interessantes pela empresa na 
qual entrou em 2005 como estagiário, 
foi promovido, saiu para outros mer-
cados e retornou para ocupar cargo 
estratégico. Atualmente está cursando 
um MBA em Liderança Criativa na ci-
dade de Berlim (Alemanha). O formato 

do curso, com módulos de 15 dias, 
com três meses de intervalo entre 
eles, exige que a Som Livre dê flexibi-
lidade ao trabalho de Guilherme. Vale 
a pena. Como ele define, este não é 
um “MBA tradicional”, volta-se a pro-
fissionais de empresas que passam 
por grandes transformações.

Financiado parcialmente pela em-
presa, o MBA proporciona a Guilherme 
incríveis lições de autoconhecimento 
e adaptabilidade, fora o networking 
internacional. “É importante estarmos 
preparados para adaptar a empresa 
e a nós mesmos quando encontrar-
mos novos obstáculos e mudanças de 
rumo”, argumenta Guilherme. 

Com formação em Publicidade, ele 
assegura que o fato da Som Livre es-
tabelecer relações fortes de confiança 
com seus funcionários e investir na 
gestão do conhecimento deles foi de-
cisivo para que ele voltasse à empresa 
após passagens pela Brasil Telecom 
e Oi, e continua sendo marcante para 
que ele abrace projetos inovadores. O  
Diretor de Marketing e Vendas destaca, 
por exemplo, os cursos da Perestroika 
– Escola de Artes Criativas sobre De-
sign Thinking, oferecido, em 2014, a 20 
funcionários da Som Livre. “Fez muita 
diferença para eles”, pontua.

As pessoas na Som Livre, contudo, 
não estão no ambiente de trabalho 
apenas por causa da estabilidade ou 
mesmo atraídas somente por cursos. 

Elas buscam desafios. Mas a estabi-
lidade e os cursos atraem pessoas e 
alavancam a inovação. O carioca Artur 
Silveira, um engenheiro de produção 
de 26 anos, estava bem colocado no 
mercado, mas decidiu há cinco meses 
aceitar uma proposta para atuar como 
Analista de Inteligência de Mercado na 
Som Livre. “A empresa chama a aten-
ção, mesmo com toda a tempestade 
que vive a nossa economia, por inves-
tir no desenvolvimento e no bem-estar 
das pessoas”, enfatiza Artur.   

um trabalho que agregue sentido 
para a vida. É isto o que buscam jo-
vens como Artur, sobretudo, quando 
há o sentimento de que a empresa se 
estrutura para planejar o crescimento 
daqueles que acabaram de ingressar 
nela. “Gostei de chegar e perceber tudo 
bem estruturado. Transmite segurança. 
Minha integração foi rápida; as pessoas 
são abertas ao diálogo sobre os mais 
variados temas”, revela ele, que, além 
da engenharia, tem formação em músi-
ca pela Escola Villa Lobos. 

“Atuar ao lado de pessoas 
muito inteligentes que colo-
cam a discussão em um 
nível muito mais alto 
traz motivação”, reforça  
Guilherme Figueiredo. 

Inteligência, dinamismo e diversifica-
ção de negócios e produtos ajudam os 
profissionais da Som Livre a performar 
diante da crise geral do mercado e a 
não se escorar nela como uma bengala. 
Para Ricardo Abreu essa maturidade e 
o momento feliz no mercado vivido pela 
empresa ajudam a atrair talentos. “Em 
momento de crise cortar pessoas é estu-
pidez; precisamos, ao contrário, desen-
volvê-las e enxergar o longo prazo, ou 
seja, entender que crise é algo que vai 
passar”, orienta o Diretor de Gestão de 
Pessoas.  

Investir em pessoas também signifi-
ca criar espaços de integração dentro 
da empresa. Para reproduzir, na nova 
sede da Barra, o clima descontraído 
de Botafogo, onde a empresa esteve 
por mais de 40 anos, criou-se o espa-
ço “Baixo Bambina. Ali são promovi-
dos pocket shows, nos quais os mú-
sicos da Som Livre dão “uma canja” 
para os funcionários. Já tocaram Vic-
tor & Léo, Tiago Iorc, entre outros. “A 
Som Livre se tornou um ambiente que 
propicia conexões para a vida toda”, 
confirma Guilherme.  

Talvez a grande lição que a Som Livre 
leve ao mercado seja a de ter aprendi-
do com os seus altos e baixos, mas, se-
gundo Ricardo Abreu, “sempre usando 
o aprendizado para reavaliar o nosso 
negócio e nos desenharmos e reposicio-
narmos diante de um mercado altamen-
te competitivo”. Ele mesmo e o nome de 
seu cargo são exemplos. “Tive que tirar 
o meu chapéu financeiro clássico para 
também cuidar de RH”, finaliza.

MERCADO EM CRISE?
SOM LIVRE contrata, treina e investe  

no tALento HumAno

Da esquerda  
para a direita,  
Artur Silveira,  

Guilherme Figueiredo e 
Ricardo Abreu

“Atuar ao lado de pessoas muito inteligentes que 
colocam a discussão em um nível muito mais alto 
traz motivação”, reforça Guilherme Figueiredo, 
ao lado de três profissionais de sua equipe 

Victor & Leo fizeram um dos 
pocket shows para funcionários 
da Som Livre na sede da Barra

Foto: André Rola
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P
rodutividade não é apenas 
palavra bonita em discurso 
ou em palestra motivacional. 
Em tempo de “vacas magras” 

no mercado onde as vagas e salários 
oferecidos precisam se encaixar com 
pessoas que jamais venham a trazer 
grandes problemas para a empresa, 
um processo de Recrutamento & Se-
leção (R&S), como é o caso daquele 
oferecido pelo Grupo LET Recursos 
Humanos, torna-se muito mais deci-
sivo. Imagine o custo de um retraba-
lho, de uma demissão indesejada, de 
uma atitude antiética ou improdutiva 
daquela pessoa admitida...Se a or-
dem do momento é otimizar custos, 
o rigor da assertividade para a porta 
de entrada das pessoas em uma em-
presa deve ser maior. Não se pode fe-
char vagas “com urgência, a qualquer 
custo”, sem o planejamento e análise 
aprofundados. A pressa é uma palavra 
que deve ser abolida de um recruta-
mento em tempo de crise. 

Pesquisas mundiais recentes in-
dicam que, em período de crise, um 
R&S mal feito rende prejuízo que pode 
ir de cinco a dez vezes maior a uma 
empresa do que se o momento econô-
mico fosse de bonança. 

Boa parte dos conselhos abaixo 
podem se referir a processos seleti-

vos em qualquer tempo e momento, 
mas imagine que, durante uma crise 
não há, como se diz, no ditado popu-
lar “aquele gordurinha para queimar”. 
A empresa, ao contrário, “já está no 
osso” e precisa contar com pessoas 
dentro do perfil, com alta capacidade 
de entrega de resultado.

 
OBSERVE, PORTANTO, OS  
SEGUINTES PONTOS...

• Se o ambiente da entrevista vai iso-
lar o candidato do meio exterior e, so-
bretudo, se vai garantir a ele a tranqui-
lidade ideal.

• Se o candidato, de fato, entendeu 
tudo o que diz respeito ao perfil da 
vaga ou se está apenas “parecendo 
entender para ser simpático”.

• Você gestor, ao definir o perfil de um 
cargo, não leve em consideração ape-
nas o que a organização precisa, mas 
se há essa compatibilidade – em ter-
mos de valores humanos - no merca-
do que pretende atingir, para não ficar 
naquele eterna luta entre gato e rato.

• Observe se o candidato sabe lidar 
de forma madura e construtiva diante 
de críticas ao seu comportamento ou 
a alguma limitação técnica que possa 
ser ajustada por meio de aprendizado.

• O candidato deve saber se portar 
diante de pressões, não agir intempes-
tivamente em meio a conflitos e saber 
ter a humildade de perceber onde pode 
ajudar e onde deve pedir ajuda.

• Em dinâmicas de grupo observe 
como o candidato absorve e se respeita 
as opiniões alheias, se sabe ouvir e fa-
lar no momento certo. Qualquer senão 
nesses pontos podem riscá-lo do mapa.

• Simule situações reais de trabalho 
que exijam a criatividade e, ao mesmo 
tempo, a reflexão do candidato, ano-
tando os pontos onde se sai bem e 
onde requer ajustes.

• A expectativa do que é oferecido 
(não estamos falando apenas de sa-
lário, mas das atribuições do cargo e 
possibilidades de crescimento na em-
presa) não deve ser inferior à expecta-
tiva do candidato. 

• Identifique se há firmeza e coerência 
entre as respostas e se o candidato 
não toma uma postura muito agressi-
va diante das perguntas.  

• Observar o quanto o candidato valo-
riza o trabalho em equipe, o respeito 
pelo trabalho do outro e o quanto sa-
beria se colocar, de forma genuína, no 
lugar do outro para também ajudá-lo a 
cumprir uma meta. 

O que fazer quando o custo  
do erro sobe à “estratosfera”

Recrutamento & Seleção 
em tempo de cRiSe

E
studos recentes relacionam 
o número de horas consecu-
tivas que uma pessoa passa 
sentada no trabalho diante 

de um computador ao aumento do ris-
co de desenvolver doenças cardíacas, 
diabetes, depressão e câncer. Para 
muitos que vivem esta rotina e moram 
distante do trabalho a velha desculpa 
do “eu não tenho tempo” é uma mu-
leta ideal. E os acomodados, agora, 
ganharam mais um forte argumento: 
como as equipes de trabalho, com a 
crise, estão reduzidas há profissionais 
demandados a realizar mais em me-
nos tempo. Diante desse panorama 
sombrio a academia e os espaços ao 
ar livre para esporte viraram, para mui-
tos, “uma miragem”. Mas deixamos 
a essas pessoas 10 boas dicas para 
“malhar” no trabalho, sem um esforço 
exagerado e com custo zero. Depois 
de ler (e rir um pouco) você não terá 
mais desculpas.

1 - Trabalhando normalmente - Sen-
tado na cadeira, estenda as pernas. 

Levante os pés do chão enquanto os 
joelhos permanecem parados e os 
músculos contraídos. Com repetições 
suficientes (e talvez com a adição de 
um par de botas pesadas), seus qua-
dris vão tornear antes de três meses.

2 - Na ponta do pé - Esperando na fila 
da impressora? Não fique parado – se 
eleve na ponta dos pés. Se ninguém 
estiver olhando, levante e abaixe em 
séries de 30 repetições. Se estiver 
sendo observado, segure-se lá em 
cima. Panturrilhas torneadas dão mais 
estabilidade e força.

3 - Abdominal discreto - O abdominal 
na vertical é um dos exercícios de con-
dicionamento mais eficazes. Ao digitar 
um relatório, mantenha as costas retas, 
eleve seus joelhos a um patamar acima 
da cadeira e mantenha-os até o múscu-
lo de seu abdominal dizer chega.

4 – uma voltinha - Esse exercício re-
quer cadeira giratória e só é adequado 
em algum intervalo. Sentado, eleve as 
pernas e depois, com um chute, gire 

a cadeira. Impulsione seus joelhos e 
faça a rotação. Veja quantas voltas 
consegue realizar. Você entrará em 
forma e se divertirá.

5 - Trocando de andar - Em vez de 
caminhar pelo corredor até o ba-
nheiro mais próximo, procure outro 
que esteja num andar diferente. E 
não use o elevador! Essas subidas e 
descidas de escada extra a cada dia 
resultará num tipo positivo de perda 
empresarial.

6 - Puxada comercial - Coloque as 
mãos em seu colo. uma ficará com a 
palma virada para baixo descansan-
do na outra que estará com a palma 
virada para cima. Seus braços deve-
rão formar uma linha reta de cotovelo 
a cotovelo, entrelaçando os dedos e 
prendendo-os. Agora puxe as mãos 
(uma para cima e a outra para baixo) 
o mais forte que puder sem soltar os 
dedos. Descanse e repita. 

7 - Empurrada corporativa - Coloque 
as mãos no colo em posição de pre-
ce. Agora empurre uma contra a outra. 
Descanse e repita. Isso trabalhará seu 
peitoral, bíceps e tríceps. 

8 - Tarefa na mesa de trabalho - Co-
loque a palma das mãos na base de 
sua mesa e empurre para cima. Al-
ternativamente, coloque a palma das 
mãos em cima da mesa e empurre 
para baixo. 

9 - Contração ligeira – Sentado, con-
traia os músculos do glúteo. Alterne 
contrações rápidas e demoradas. De 
qualquer maneira, aperte com toda a 
sua força. Mas se você tiver um colega 
observador que se senta logo atrás, 
opte pelas contrações mais longas e 
discretas.

10 - Aproveite a hora do almoço - 
Em vez de passar os 60 minutos do 
almoço jogando conversa fora ou 
lendo um livro (embora isto seja ba-
cana), aproveite os primeiros 40 mi-
nutos e ande pela vizinhança ou, se 
o tempo estiver ruim, pelo prédio. 
Mesmo que se alimente devagar, em 
geral, você não precisará de mais do 
que 20 minutos para isto.

Como é simples sair do 
SeDentARiSmo
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É cada vez maior o número co-
aches certificados a aplicar o 
coaching, processo calcado 
em poderosas perguntas que 

ajudam pessoas a se autoconhecerem 
melhor, quebrarem barreiras pessoais 
limitantes e a tornar factíveis vitórias 
que eram apenas potenciais. A pes-
soa que busca o coaching deve en-
tender que será ajudado a mudar no 
formato em que pretende e na direção 
em que deseja caminhar, buscando 
respostas que estão dentro de si, mas 
que não conseguia acessar. O ideal é 
transformá-la em quem ela quer ser, 
da melhor forma possível e com o me-
nor desgaste. 

Atuar como Coach, além de certifi-
cação reconhecida, requer do profis-
sional uma bagagem profissional rica 
de realizações bem e mal sucedidas, 
sólida formação acadêmica, credi-
bilidade, visão ética e multidiscipli-
nar, como são os casos de Heloisa 
Machado e Rodolfo Santos, nossos 
“consultores”, ex-executivos da Globo 
e outras organizações, ela em Desen-
volvimento Humano, ele em Gestão de 
Pessoas, Caracterização/Maquiagem 
& Beleza.

Em meio à crise econômica e hu-
mana que vivemos no Brasil, eles re-
forçam a certeza de que o coaching 
ganha força. “No momento em que as 

pessoas, de maneira geral, estão per-
dendo a capacidade de se autoconhe-
cerem o processo de coaching é uma 
âncora que ajuda cada um a ampliar 
seu nível de consciência e a estabe-
lecer planos individuais e viáveis de 
ação”, esclarece Heloisa, que atende 
clientes em um home office conectado 
com a natureza. Ela informa que o co-
aching pode ajudar a pessoa a buscar 
soluções em questões muito especí-
ficas (não apenas profissionais); mas 
seria interessante que essas questões 
se conectassem e as respostas cons-
truissem uma “pirâmide do conhe-
cimento”. Completando essa visão, 
Rodolfo argumenta que o coaching é 

utilíssimo em meio a “tempestades” 
porque ao intensificar o foco, ajuda 
a pessoa a descortinar novos hori-
zontes e possibilidades que ela não 
conseguia visualizar. “O processo te 
ajuda a maximizar seus talentos, não 
se apavorar com os problemas e focar 
no que você pode fazer de diferente 
para lidar com eles”, explica.

A opção pelo Coaching, como uma 
nova carreira, foi estrada natural, mas 
cheia de curvas, para profissionais 
como Heloisa e Rodolfo, apaixonados 
por trabalhar com pessoas e ajudá-las 
a encontrar seus objetivos na vida e 
no trabalho.  Como executiva de RH, 
Heloisa conta que durante décadas 
fez aconselhamentos, auxiliando na 
construção de carreiras, sobretudo 
dos jovens, observando os progres-
sos deles após as conversas. Em 2013 
iniciou sua formação de Coach em um 
curso de um ano e meio no EcoSocial. 
Em maio de 2014 já atendia a clientes, 
mas não antes de ter se aprofunda-
do e se transformado. “Vejo pessoas 
trabalhando nisso após aprender al-
gumas metodologias, o que não foi o 
meu caso; coaching requer, mais do 
que isto, uma mudança de postura in-
terna”, alerta. 

Se autodefinindo “um inquieto”, 
Rodolfo sentiu-se descontente e com 
potencial para fazer mais. Em 2011 
decidiu atravessar a ponte entre a 
vida de executivo e a trajetória de em-
preendedor. Após curso de liderança, 
viagem aos EuA e formação em neu-
rolinguística fez, em junho de 2012, 
a certificação Coach pela Sociedade 
Brasileira de Coaching. O vasto ne-
tworking acumulado e o jeito de lidar 
com as pessoas o ajudaram a ganhar 
clientes. “No início, em 2012, foi bas-
tante difícil, pois as pessoas ainda não 
sabiam muito bem como o Coaching 
funcionava e poderia ser útil na vida 
delas. Hoje, profissionais e empresas 
já te contatam dizendo que precisam 
do serviço, sendo ele uma transição 
de carreira, aumento dos resultados 
ou empreender algo novo”, conta.

Com sede de aprendizado, Heloisa 
diz que cada processo de coaching 
é uma nova página a ser escrita por 

meio de perguntas que possam “tocar 
a essência das pessoas”, ajudando-
as, por exemplo, a mover suas vonta-
des. “Muitos jovens entre 25 e 35 anos 
não se preparam para receber frustra-
ções, querem respostas rápidas de-
mais e por vezes percebem que não 
têm mais a certeza do que desejam 
fazer; com um trabalho de coaching 
eles podem aprofundar as raízes do 
desafio que enfrentam e enxergar o 
rumo ideal para serem felizes em suas 
conquistas”, assegura. 

O coaching é uma relação entre 
coach e coachee (pessoas que rece-
be o trabalho) baseada na confiança 
e transparência, definindo, de imedia-
to, o número, a duração e o interva-
lo ideal entre as sessões. Caberá ao 
coachee escolher o seu caminho e 
identificar o quanto está evoluindo.  
Rodolfo e Heloisa acreditam que o 
cliente, seja a empresa ou o profissio-
nal, deve externar a sua expectativa de 
resultado e precisa receber a explica-
ção do passo a passo do trabalho. “Só 
faço coaching com pessoas que estão 
realmente comprometidas a passar 
por aquela experiência”, afirma Ro-
dolfo, que tem atendido, entre outros, 
executivos em transição de carreira e 
empresas start ups. 

Outro ponto importante é a defini-
ção do ambiente de trabalho. “Mesmo 
que a empresa contrate o serviço há 
pessoas que preferem manter o si-
gilo e serem atendidas fora do local 
onde elas trabalham”, conta Heloisa.  
Rodolfo já fez sessões em restauran-
tes ou mesmo caminhando pela praia 
ou lagoa. “Com algumas pessoas fun-
ciona”, garante. 

Fazer diferente e com qualidade é 
algo que moveu Rodolfo a planejar 
uma incursão pela Walt Disney World. 
O alvo: entender e agregar ao trabalho 
de coaching os meios que fazem com 
que os 70 mil funcionários daquele 
megaparque sejam 70 mil engajados 
líderes. Coletou farto e inédito material 
que revela como a Disney, prioriza seu 
material humano: por traz da magia há 
estratégia, bastante treino, eficácia, 
paixão e valorização das experiências. 
O segredo? Em suas conversas por 

lá, Rodolfo captou a necessidade de 
ressignificar o trabalho para cada um. 
“Se cada pessoa souber quem é, até 
onde pode chegar e fizer isto com ex-
celência, os empresários constroem 
um time de alta performance e as pes-
soas ficarão felizes, com os clientes 
retornando sempre”, conclui.

Profissionais apaixonados pelo que 
fazem também gostam de deixar lega-
dos. Rodolfo Santos inicia em janeiro 
de 2016 o projeto “Assoprar Brasas”, 
que deverá formar gratuitamente Co-
aches em comunidades carentes e 
periferias pelo país. “Vivemos um 
momento difícil no Brasil; não adianta 
pacificar as comunidades sem levar 
até elas cidadania e protagonismo”, 
justifica.

Afinal, como diz o admirado CEO 
da GE, Jack Welch, “no futuro todos 
os líderes serão coaches. Quem não 
desenvolver esta habilidade será des-
cartado pelo mercado.” 

um grande 
momento para o... 

vivemoS

COACHING

SERVIÇO – CONTATOS
Heloisa Machado – TH2 Consultoria pelo 

e-mail: heloisa@th2consultoria.com.br  

Rodolfo Santos - Verum Treinamento e 

Desenvolvimento 

www.rodolfosantoscoaching.com.br . 

Heloisa Machado

Rodolfo Santos
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Notas acoNNotas - acoNtecimeNtos

POR AGORA...
De Alexandre Peconick

e-mails para esta seção: 
comunicacao@grupolet.com

“protagonismo!”, pediu  
Sirotsky no CoNarH 2015
“Nós brasileiros precisamos ser pro-
tagonistas das transformações do 
país; por sua vez, cabe ao RH ajudar 
a reverter o quadro de êxodo de pro-
fissionais que não acreditam e estão 
desistindo do Brasil; é preciso resga-

tar a confiança deles”, conclamou Nelson Sirotsky, principal executivo do 
Grupo RBS (afiliado à Globo no RS) durante a abertura do CONARH 2015, 
em São Paulo, em agosto. De acordo com Sirotsky, os cidadãos precisam 
focar em uma reforma política para reverter o quadro, que pode representar 
a democracia, mas não os anseios da sociedade. O maior congresso de 
gestão de pessoas da América Latina bateu recordes de público e de qua-
lidade em seu conteúdo. 

“tecnologia criou  
geração sem foco”,  
diz Daniel Goleman
Psicólogo e Ph.D em Harvard, Da-
niel Goleman, defende que — num 
momento em que a tecnologia e 
o excesso de informação geram 
distrações a cada minuto — criou-
se uma geração sem foco, com 
dificuldade  de desenvolver a capa-
cidade de concentração. Para ele a 
atenção é como um músculo a ser 
treinado por meio de exercícios. E o 
melhor deles, assegura, é criar um 
período diário de pelo menos 10 mi-
nutos em que as interrupções sejam 
proibidas. Isso significa não ter reu-
niões, receber ligações, ver e-mails 
ou ter contato com qualquer outra 
fonte de distração. Entendido?! 

S
ua competência em se entregar a 
uma causa e contribuir para que 
a Gestão de Pessoas ganha pro-
tagonismo não conhece frontei-

ras. Do empreendedorismo no Instituto  
Capacitare e liderança à frente da ABRH-
RJ e depois na ABRH-Brasil, em duas 
gestões por cada organização, Leyla 
Nascimento, chega, em 4 de novembro, 
à Presidência da Federação Interameri-
cana de Gestão Humana (FIDAGH). 

O que representa para a Gestão de 
Pessoas do Brasil a sua eleição?

Leyla – A FIDAGH reúne 15 países, 
os da área andina, os da área sul e 

os do caribe. Todos têm tido papel 
muito grande no crescimento das 
práticas de RH. Para nós do Brasil 
é uma conquista após 20 anos sem 
assumir a presidência.  

Mas você é a primeira mulher brasi-
leira a assumir esse cargo?

Leyla – Em 50 anos de ABRH sim. Des-
taco o orgulho de ver a nossa ABRH 
sendo líder na Federação Latino Ameri-
cana. O Brasil contribuirá na discussão 
de cenários globais de Recursos Hu-
manos. A ABRH elaborou, aliás, o Pro-
jeto G-20 de Recursos Humanos, apro-
vado pela FIDAGH e World Federation, 

que reúne as maiores associações do 
mundo para discutir cenários em Ges-
tão de Pessoas. A ABRH, nesse grupo, 
tem assento permanente. Em abril, na 
França, houve a primeira reunião. A 
ideia é replicar o que está sendo dis-
cutido nas associações nacionais de 
todos os países filiados.

Além desse projeto, quais são as 
suas metas à frente da FIDAGH?

Leyla – Elaboramos, na atual gestão, 
um planejamento estratégico até 2020 
que contempla uma série de ações ino-
vadoras visando ajudar as associações 
a se fortalecerem; ampliaremos o inter-
câmbio de práticas e discussões entre 
os países com encontros multilaterais, 
por meio de fóruns que apresentem as 
práticas de gestão de pessoas desses 
países pelas empresas e executivos de 
nosso Continente. Vamos investir na 
melhoria e uso inteligente das tecno-
logias. Nosso plano de ação vislumbra 
uma FIDAGH ainda mais acessível aos 
15 países membros e com permanente 
intercâmbio com países de outros con-
tinentes.

FIDAGH:  a nova fronteira de 
Leyla Nascimento

Questionado durante o Congresso Nacio-
nal Sobre Gestão de Pessoas (CONARH 
2015) sobre como lidar com o momento 
de crise, Ricardo Vescovi, CEO da Samar-
co, ressaltou que a gestão baseada em 
valores simplifica as coisas. “Isso signifi-
ca que compartilho o mesmo sonho que 
você e vamos buscar, juntos, superar as 
dificuldades”, explicou Ricardo ao asse-
gurar que não é o lucro, mas a possibi-
lidade de transformar alguma coisa que 
mobiliza as pessoas. Para se conseguir 
a coesão da organização pelos valores, 
o executivo acredita que a gestão de 
pessoas deve estar ancorada em quatro 
elementos: diálogo; simplicidade; trans-
parência e abertura; e protagonismo da 
liderança.

RICARdO VESCOVI - Um CEO 
antenado ao “nosso tempo”

SeNaC-rJ debate “posturas 
de gestão diante da crise”
Durante a crise é vital não cair na 
“zona de conforto”, não perder de 
vista a inovação e aprimorar a ca-
pacidade de usar o tempo como 
o seu aliado. Estas foram algumas 
das principais dicas enfatizadas 
no último dia 6 de agosto durante 
o Encontro Empresarial Senac de 
Gestão Segurança do Trabalho e 
TI, realizado na unidade Barra, Rio 
de Janeiro. A iniciativa foi do Click 
Oportunidades, centro de carreira 
do Senac RJ que liga o mercado 
empregador a estudantes e profis-
sionais da instituição.

Grupo Let em mais uma  
feira pioneira de empregos
A RED ZERO, maior rede de esco-
las de desenvolvimento de games 
e entretenimento digital do Brasil, 
foi a primeira empresa privada a 
realizar, nos dia 21 e 22 de agosto, 
uma feira de empregos no bairro de 
Campo Grande, zona oeste cario-
ca. E o Grupo LET marcou sua pre-
sença, cadastrando cerca de 700 
currículos, além de já encaminhar 
candidatos para processos seleti-
vos de seus clientes locais. 

Daniel GolemanNelson Sirotsky  
na abertura do  
41º CONARH

Leticia Lavor, Coordenadora  
do MBA em Gestão de Pessoas 
do SENAC-RJ debate com  
os convidados

Profissionais do Grupo LET 
atendem os candidatos
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A
A mudança na jurisprudên-
cia do Tribunal Superior do 
Trabalho, com alteração da 
Súmula 244, que concedeu 

às gestantes a estabilidade provisória, 
mesmo que elas tenham sido contra-
tadas por prazo determinado, não se 
aplica aos contratos temporários e por 
uma razão muito simples: o artigo 20, 
inciso II, b do ADCT dispõe que é ve-
dada (proibida) “a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa, da empregada 
gestante, desde a confirmação da gra-
videz até cinco meses após o parto.”

Não se pode, neste caso específico, 
se falar em dispensa arbitrária, já que 
se trata de contrato TEMPORÁRIO, 
com prazo máximo de 3 (três) meses, 
a teor do disposto na Lei nº 6.019/74. 

O contrato temporário é regido por 
lei especial, cuja natureza jurídica da 
contratação já prevê a transitoriedade 
do emprego. Ou seja, o empregado é 
admitido sem a garantia da continui-
dade do contrato, uma vez que a tran-
sitoriedade é da essência do contrato 
temporário.

Como o contrato temporário só 
pode ser utilizado em duas situações, 
necessidade extraordinária ou subs-
tituição de pessoal regular e perma-
nente, ao cessar a causa que motivou 
a contratação temporária, o contrato 
se extingue, não podendo ser men-
cionados os termos “dispensa ar-
bitrária’. Não se pode exigir que a 
empresa tomadora de serviços man-
tenha um trabalhador temporário, 

Direto ao DirColuna Direto ao Direito

após cessada a causa que motivou a 
contratação. Muito menos exigir que 
a empresa de mão-de-obra temporá-
ria mantenha em seus quadros, em 
verdadeiro desvio de função e inca-
pacidade técnico-jurídica de se trans-
formar um contrato por prazo deter-
minado em indeterminado.

Tome-se, por exemplo, o aumento 
da demanda, em época de Natal, onde 
o comércio contrata trabalhadores 
temporários para suprir a necessidade 
de mão-de-obra por um período de, 
no máximo, dois meses. Como per-
mitir que uma trabalhadora, contrata-
da para atender uma demanda pas-
sageira, tenha estabilidade provisória, 
por todo o período gestacional, mais 
cinco meses de licença maternidade, 
no total de 14 (quatorze) meses?!

A matéria em questão já estava 
pacificada através da Súmula 244 do 
Colendo Tribunal Superior do Traba-
lho, e, mesmo apesar da mudança de 
seu item III, não pode se aplicar aos 
contratos temporários. Isto porque 
a Súmula fala em contrato por pra-
zo determinado, obviamente falando 
daqueles previstos no artigo 445 da 
Consolidação das Leis do Trabalho.  
E a interpretação não poderia ser di-
ferente, visto que o trabalho por pra-
zo determinado, gênero, previsto na 
CLT possui prazo de até dois anos, 
que compreende todo o estado gra-
vídico, enquanto que o contrato tem-
porário, espécie de contrato deter-
minado, previsto em Lei específica, 
prevê duração de apenas 90 dias, 
podendo ser prorrogado uma úni-
ca vez por igual período, e somente 
pode ser aplicado no restrito rol pre-
visto na Lei nº 6.019/74.

*Sérgio Queiroz

*Sérgio Queiroz 
Duarte é 

Advogado da 
Queiroz Duarte 

& Advogados 
Associados 

(www.
queirozduarte.

com.br), 
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“O contrato 
tempOrárIO 
e a estabilidade 
prOVISÓrIA 
da gestante”
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