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Caros leitores,

Abrimos 2016 mantendo o foco na evolução da qualidade, cumprindo o com-
promisso com os leitores em levar uma visão diferenciada e surpresas quanto ao 

conteúdo de nossa revista bimestral. Chegamos ao 10º ano de NEWSLET com 
um acervo inigualável a qualquer consultoria de RH no Brasil em termos de infor-
mações, práticas, modelos mentais e lições de grande profissionais ao mercado de 

Recursos Humanos em uma única revista.
Você que deseja qualificar o produto de sua empresa e torná-lo ainda mais requisi-

tado em todo o Brasil, saia à frente da concorrência: entre em contato conosco (como? 
acesse o nosso site e confira o banner com os valores) e seja nosso parceiro em uma 

publicação impressa renovada que agrega valor à Gestão de Pessoas.
Para entender que não estamos exagerando, basta conferir, para começar, nossa 

matéria de capa desta edição; a brilhante trajetória de SuPERAÇÃO de três atletas 
olímpicos de nossa recente história: Giba (do vôlei), Natalia Falavigna (Tae Kwon 
Do) e Natalia Gaudio (Ginástica Rítmica). A moça da ginástica rítmica, aliás, es-
tará nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o grande evento deste ano, em agosto. As 
palavras desses três talentos nacionais são fortemente carregadas de ensina-
mentos valiosíssimos para aqueles que lidam com pessoas nas organizações 
num ano em que muitas delas buscam superar essa crise. São depoimentos 
exclusivos!

Fiquem de olho também nas dicas de Cesar Souza, consagrado e respeitado 
consultor de Liderança. Além de explicar por que é tão difícil renovarmos líde-

res ele irá destacar quais são os novos paradigmas e os caminhos a trilhar de 
um tempo que nos exigirá até a última gota de suor. Em nossa linha de inovar e 
surpreender destacamos o exemplo da SAP Brasil em trabalhar a Diversidade 
Sexual no ambiente de trabalho, tema para o qual não podemos fechar os olhos. 

NEWSLET online tem muito mais: dê um click, mude de página e descubra 
quais prometem ser as profissões mais quentes para 2016 ou veja como o 

esporte Stand up Paddle veio para ficar (não é apenas moda deste verão). 
Que o ano de 2016 seja de surpresas para todos, mas que elas sejam 

positivas e nos ajudem a nos transformar dentro da ética e justiça!
Boa leitura! 

Joaquim Lauria
Diretor Presidente do Grupo LET Recursos Humanos 

Editorial
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“Ler é muuuito bom” 

PARA REFLETiR 
O filme possibi-
lita um profícuo 
debate sobre 
negociação e 
os aspectos li-
gados ao tema 
como comuni-
cação, poder de 
convencimen-
to, estratégias, 
táticas, forças, 
fraquezas, controle emocional, pro-
postas, contrapropostas, ética, valo-
res e toda a tensão que muitas vezes 
permeia os entendimentos e que é bri-
lhantemente evidenciada no filme. 
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Como o líder de RH pode ajudar o empresário a lidar com 
a crise no fluxo de caixa?

L. K. - A liderança de RH tem contato com o maior Recurso que 
uma empresa pode ter: pessoas. uma crise de fluxo de caixa 
requer atenção de todo o corpo gerencial, pois ela é a ponta 
de um iceberg. A falta de recursos é a consequência de algo 
mais grave: uma crise de gestão que se resolve através de ati-
tudes inovadoras.  A empresa deve procurar encontrar as cau-
sas da crise e isso se fara através da qualidade de sua equipe.

Quais são as atitudes equivocadas mais comuns de quem ima-
gina estar “fazendo a coisa certa” para evitar uma “quebra”? 

L. K. - Na ideia de fazer a coisa certa o empresário se foca ape-
nas no ponto onde é mais forte, esquecendo outros aspectos 
da administração. Deve-se buscar o equilíbrio da gestão, isto 
é, o ponto certo entre vender com boas margens, tendo pro-
dutos atraentes, boa equipe e com controles que demonstre 
um bom resultado. A sinergia entre todas as áreas é o que 
conta. Para ter bons números precisamos de equipe compe-
tente com feedback dos resultados, o que só teremos com 
boa gestão administrativa e financeira.

Por que é difícil alguns gestores reconhecerem que não 
sabe lidar com dinheiro?

L. K. - Acredito que vem de berço. Não temos educação finan-
ceira em casa, nem na escola. Levamos a nossa desorgani-
zação financeira pessoal para dentro da empresa.  A falta de 
controle de um orçamento doméstico leva o sócio proprietário 
a fazer retiradas indevidas da empresa. Falta percepção, pre-
ocupação e humildade em verificar que ele precisa profissio-
nalizar a gestão financeira em busca de melhores resultados. 
Tenha sempre controle do orçamento da sua empresa.

De Bate-Pronto com Luiz 
Kehrig, autor do livro “30 
DICAS ÚTEIS para evitar e 
crise de caixa e recuperar  
a sua empresa”  
(Qualitymark Editora)
O nosso papo da edição é com 
este empresário catarinense 
que passou pelo drama da cri-
se no fluxo de caixa, aprendeu 
e escreveu um livro para orien-
tar outros gestores a poder 
evitar o mesmo problema. 

A jornalista 
Myrna  
Brandão

“O Sal da Vida – O que faz a vida...
valer a pena!”, de Françoise Heritier 
(Editora Valentina)
Existe uma forma de leveza e de graça no 
simples fato de existir, que vai além das 
ocupações, sentimentos poderosos e en-
gajamentos políticos. A renomada antro-
póloga francesa vai atrás das pequenas 
coisas agradáveis (às vezes nem tanto) às 
quais aspira o mais profundo do nosso ser: 
os momentos marcados de recordações 
que dão sabor à vida, que a tornam mais 
rica e interessante do que muitas vezes 
acreditamos que ela seja.

Da “Sétima arte”...para oS rHs

Myrna Brandão, jornalista 
especializada em Cinema, 
nos sugere a reflexão do 
filme “Ponte dos Espiões 
(Bridge of Spies – 2015)”, 
de Steven Spielberg. Ba-
seado num episódio real, 
o filme se passa durante 
o período da Guerra Fria e 
conta a história de James 
Donovan (Tom Hanks), ad-
vogado enviado pela CiA 
para negociar uma troca de 
prisioneiros com a união 
Soviética: um piloto ameri-
cano que tinha sido abatido 
e capturado por um espião 
comunista detido nos Esta-
dos unidos.

NononoEntrEvistaEntrEvista EspEcial

H
á quase três décadas, 
quando iniciou carreira 
no RH, ainda na constru-
ção naval, este carioca 

da gema, já se acostumava a ouvir 
pessoas e a extrair delas resultados 
consistentes. Poucos anos mais tar-
de, seja no Continente, onde estreou 
no Varejo, ou, depois, no Carrefour, 
no Champion, no Prezunic ou no Deli 
Delícia, onde desde maio de 2014, é 
o Gerente de RH, Ronaldo Leal apren-
deu que para envolver os colaborado-
res nas transformações exigidas pelo 
mercado é vital trabalhar “com elas” e 
não apenas “para elas”. 

Aos 48 este psicólogo, com espe-
cialização em Educação, casado, vas-
caíno e morador da Barra da Tijuca, 
onde está seu escritório e uma das 
unidades onde nos recebeu, revela os 
grandes diferenciais de um negócio 
cujas peculiaridades vem descobrin-

do e se encantando...aos poucos. As 
questões de cuidar de pessoas e de 
ser parceiro estratégico dos gesto-
res do Deli Delícia vêm lhe mostran-
do como é instigante construir novas 
referências; algo como se voltasse à 
escola novamente.

NEWSLET – Estivemos com você no 
Prezunic, que novos desafios o atraí-
ram para o Deli Delícia?

Ronaldo Leal – O Prezunic virou mul-
tinacional e, até pela estrutura, por 
questões de perspectivas, de novo 
modelo, preferi mudar de trabalho, 
por achar que já estava contribuindo 
pouco. Em consenso com a minha di-
retora nacional, decidi que eu deveria 
partir para outro projeto.

NEWSLET – Que grandes desafios 
essa mudança traz para você? 

Ronaldo Leal – A primeira mudan-
ça que vivi foi a de sair de um vare-
jo de massa – média de três milhões 
de pessoas por mês – para um varejo 
com clientes de um nível altamente se-
letivo, um poder aquisitivo diferente. 
Muda tudo; desde a propaganda, que 
passa a ser muito mais conceitual, até 
o treinamento dos funcionários, bem 
mais especializado. 

NEWSLET – Indo ao viés da gestão 
de pessoas, a capacitação profissio-
nal é mais complexa?

Ronaldo Leal – infinitamente mais! 
Além disso, é preocupante o fato de 
faltar referência no Rio de Janeiro: 
uma delicatessen similar, em termos 
de serviços, a que os gestores que-
riam. Para construir referências visita-
mos lojas em São Paulo. Também não 
achamos. Então fiz um benchmark mi-

Ronaldo Leal
Gerente de RH da Deli Delícia
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“Construindo as referências...”
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NononoEntrevista Especial 

xado, indo a vários especialistas. Te-
mos aqui dois focos: a delicatessen e 
o restaurante com formato diferencia-
do. Para mim é algo totalmente novo.

NEWSLET – Seu aprendizado...

Ronaldo Leal – Tem sido muito gran-
de! Outra questão conflitante: esse 
mercado é ainda muito informal. De-
pois da leitura intensa e visita a nichos 
de mercado, tenho conversado com 
muita gente. Todos os produtos que 
vendemos em padaria e confeitaria 
são fabricados por nós em Jacarepa-
guá. A fábrica virou grande célula de 
negócios; a quantidade e variedade de 
fornecedores se amplificou muito em 
menos de dois anos; mais do que isso, 
vendemos nossos produtos para mui-
tas padarias. Vale a penas fazer gran-
des parcerias. Trabalhamos como uma 
indústria de fato. Hoje tenho nutricio-
nistas, veterinário, chefes de cozinha, 
confeiteiros profissionais internacio-
nais, entre outros especialistas.

NEWSLET – No meio dessa crise, 
quais são os seus maiores desafios 
como líder de RH dentro e fora da fá-
brica?

Ronaldo Leal – Há dois grandes: o pri-
meiro é o falta da mão de obra, que 
vem falindo. É verdade! Outro desafio: 
a informalidade que ronda os grandes 
mercados, restaurantes, com salários 
fixos, mas boas comissões por fora. O 
profissional desse segmento gosta da 
arte, mas é muito informal. Adaptar ele 
a uma cultura de processos e valores 
é um senhor desafio para qualquer lí-
der de RH. Tem que mostrar para esse 
cara que, por exemplo, não adianta 
ele fazer um bolo maravilhoso se não 
vende. Ele tem que entender todas as 
conexões de mercado. Por isto temos 
que transformar o tempo todo o mode-
lo mental dessas pessoas e isto só se 
faz conversando muito com eles, pla-
nejando e executando, rodando muito. 

NEWSLET - Treinar bem não é sufi-
ciente. O que você faz para estimular 
seus funcionários?

Ronaldo Leal – Estamos cuidando 
da ambiência. Temos um ótimo plano 
de saúde. isto pode ser considerado 
altamente promissor em uma empre-
sa com um ano e meio, onde ainda 
se investe, se fazem apostas. Temos 
quatro unidades de negócios e 400 
funcionários. São pessoas que preci-
sam ser encantadas para encantar o 
cliente. Cada funcionário precisa ter 
muita informação e saber o momento 
certo para usá-la. E não adianta procu-
rar isto no mercado: não há esse tipo 
de profissional. Os oriundos do exte-
rior são caros, estrelas, gente que não 
podemos pagar.

NEWSLET – O RH fica no meio des-
sa ponte entre as lideranças e o ope-
racional tendo que fazer esse cami-
nho entre as informações...

Ronaldo Leal – É exatamente esse é o 
papel do RH: traduzir e dar resultado 
ao sonho da gestora, a Andrea. Mas 
devo ouvir, sempre, os dois lados. 
Não existe trabalho sem fazer isso, 
porque, por mais que tenhamos ex-
periência, a fábrica ainda está em pro-
cesso de transformação. Ao sermos 
completamente suscetíveis a suges-

tões o processo só não dará certo se 
não quisermos. O senso de pertenci-
mento de cada um, em cada posição 
de trabalho, aumenta. 

NEWSLET – Para 2016 o que você, 
como RH, planeja implementar?

Ronaldo Leal – Vamos inaugurar duas 
lojas. Serão pelo menos 200 novos 
empregos fixos. A temporalidade usa-
mos mais em picos sazonais onde o 
Grupo LET nos ajuda muito. Nesse pa-
norama temos que trabalhar firme na 
capacitação de lideranças. Ao mesmo 
tempo, precisamos achar técnicos e 
gente com o potencial para ser capa-
citado. Devemos nos preparar para 
um salto que a fábrica irá demandar, 
exigindo extremo empenho. Nesse 
aspecto, o ambiente com muito mais 
gente do que vagas nos facilita, pois 
tudo passa a ser negociado. Mesmo 
porque existem benefícios agregados 
como a própria flexibilidade para que 
esses profissionais sejam prestadores 
de serviços externos.

NEWSLET – Você é muito preocupa-
do com a qualidade do ser humano 
no mercado de trabalho. Como você 
vê a questão da valorização do hu-
mano diante desse momento de pa-
ranoia gerado pela crise econômica 
brasileira? 

Ronaldo Leal – Quando você fala de 
serviços e de atendimento o ser hu-
mano é insubstituível, seja pela gen-
tileza, pela forma de se relacionar. 
Estamos vivendo uma crise moral, 
ética, que gera uma introspecção de 
muita gente. Essa questão entra no 
âmago das empresas e famílias. Pre-
cisamos debater a questão da coa-
ção e da corrupção, do “cara que se 
dá bem”. Sempre falamos do outro, 
mas precisamos nós mesmos dar o 
exemplo. Quando você tem um filho 
passa a entender melhor a questão 
da moralização, porque precisa ser 
(você, pai ou mãe) o exemplo. No 
meio de uma crise o bom ser huma-
no é mais do que fundamental para 
criar soluções.

“Ao sermos 
completamente 

suscetíveis a 
sugestões o 

processo só não 
dará certo se não 

quisermos.”
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As pessoas lutam para conquistar 
equilíbrio na vida, seja para a tomada 
de decisões pessoais e profissionais, ou 
para conseguir expressar fielmente seus 
sentimentos, mas por vezes não identi-
ficam uma atividade prazerosa que as 
coloque nesta direção. uma boa dica de 
prática que estimula corpo e mente é o 
Stand up Paddle, ou SuP Surf. 

Com raízes polinésias e havaianas, 
trata-se de uma variante do surf, no 
qual o praticante, em pé numa pran-
cha, usa um remo para se mover atra-
vés da água do mar, lago ou rio. Em 
uma pesquisa rápida identificamos 
gente de todas as idades e condições 
praticando. Entenda-se: não requer on-
das e tampouco vento. Basta um mar 
liso, como um espelho d´água. 

“O esporte é eclético, nem preci-
sa ter, inicialmente, noção de equilí-
brio, você aprende fazendo”, garante  
Eduardo Laucas, fundador e diretor 
da escola SuP Copa, no Posto 6 em  
Copacabana, Rio, uma das pioneiras 
na prática.

Praticante há uma década, Laucas 
tem observado que o SuP Surf apri-

mora o equilíbrio físico, a consciência 
do próprio corpo, mas também a con-
centração e o foco (exigidos durante 
as remadas). Por outro lado, também 
é excelente para trabalhar a função 
cardiorrespiratória. Seja você um mari-
nheiro de primeira viagem ou a pessoa 
mais experiente deve manter as pernas 
e o abdômen contraídos para a manu-
tenção do equilíbrio trabalhando todo o 
corpo, pés, pernas, abdômen e braços. 

Ex-professor de química, ele nos 
conta que há variáveis do SuP Surf seja 
para o lado contemplativo, competitivo 
(com velocidade e ondas) ou para o co-
laborativo, como o Big SuP, uma pran-
cha maior no qual até oito pessoas re-
mam juntas. O interessante desta última 
para o trabalho dos RHs em atividades 
outdoor é que, se apenas um não remar 
no mesmo ritmo dos outros sete, todos 
podem cair da prancha. uma lúdica di-
nâmica de trabalho em equipe.

Já que esta edição de NEWSLET 
destaca o termo SuPERAÇÃO em sua 
espinha dorsal, eis que pela SuP Copa 
já passaram alunos que trazem boas 
histórias. um deles, por meio da prática 

da modalidade, venceu a dependência 
ao álcool; outro, que tinha sobrepeso, 
se motivou a perder alguns bons quilos 
ao descobrir que a sua massa corporal 
interferia na capacidade de equilíbrio. “A 
pessoa se envolve com o passar do tem-
po, pois passa a curtir o esporte mais do 
que imaginava possível”, conta Laucas. 

Abrindo o ano de 2016, está aí 
para a área de Recursos Humanos 
que deseja surpreender seus cola-
boradores uma boa sugestão de um 
ponto de partida.

“Além da técnica, no aprendizado, a pessoa 
deve conhecer as águas nas quais está 
entrando, procurar saber as condições 
geográficas, a maré, direção do vento, vida 
marinha naquela localidade. É prudente 
pesquisar antes de remar, não apenas se 
preocupar em remar”, diz Laucas.

interessados pelas 
aulas devem procurar 
contato pelo Facebook 
de Eduardo Laucas

Benefícios MUITO ALÉM da prática...

Stand Up Paddle 
ou SUP Surf

Qualidade de Vida
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Bate-papo / Reflexão Bate-papo / Reflexão

E
m um momento de crise o 
entendimento do papel dos 
líderes se torna vital aos mo-
delos de gestão de pessoas. 

Para esclarecer alguns pontos nebu-
losos, conversamos com o consultor 
Cesar Souza, fundador e presidente 
do Grupo Empreenda, que tem busca-
do nas últimas décadas a desenvolver 
líderes, seja para o modelo de orga-
nizações familiares, multinacionais, 
públicas, entre outros. Autor de best 
sellers, como “Você é o Líder da Sua 
Vida?” e considerado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial como um dos “200 
Líderes Globais do Amanhã”, este 
baiano radicado em São Paulo e com 
larga experiência executiva também 
no exterior, onde viveu por 15 anos, 
tem sido referência nas últimas 15 
edições do Congresso Nacional so-
bre Gestão de Pessoas (CONARH), da 
ABRH-Brasil.

Aos 63 anos, alguns meses antes 
de lançar o livro “Clientividade – A arte 
de conquistar e fidelizar clientes”, ele 
nos traz, com suas palavras, alguns 
“sopros de esperança”...  

NEWSLET – Com a situação socio-
econômica que se coloca no país, 
qual passa a ser o principal paradig-
ma para as LIDERANÇAS?

Cesar Souza – A adversidade exige 
um líder muito mais humanista. Vejo 
muitos líderes apenas enxugando 
quadros, demitindo pessoas, sem 
olhar consequências. Precisamos de 
líderes que consigam reduzir custos 
operacionais de forma inteligente, 
sem cortar pessoal. Várias empresas 
destroem o patrimônio humano, jo-
gando fora em alguns dias o trabalho 
de décadas porque esses líderes não 
conseguem conciliar o longo prazo 
com o curto prazo. 

NEWSLET – Como ser líder huma-
nista diante das pressões do merca-
do e do medo do futuro?

Cesar Souza – Cinco ações são fun-
damentais. Primeiro: defina o posicio-
namento da sua empresa no merca-

do. Não podemos achar que “o que 
cair na rede é peixe”, tomando atitu-
des questionáveis. Segundo: o líder 
precisa estar mais próximo dos seus 
clientes e mobilizar colaboradores 
para que o façam constantemente. 
Vejo líderes cortando verba de pu-
blicidade, comunicação, comercial. 
Nem tudo pode ser resolvido por 
e-mail e telefone. isto é dar um tiro 
no próprio pé. Terceiro: mobilização 
das pessoas. Este é o momento mais 
importante para se investir nelas, 
ajudando-as a ser multifuncionais. A 
quarta coisa é a busca de excelência 
operacional. No Brasil há uma cultura 
do desperdício. Temos que mudar a 
nossa cabeça e aprender a utilizar o 
máximo recurso possível de cada ma-
terial, não aceitando a cultura do “dei-
xa prá lá, joga fora”. A quinta: o líder 
tem que estar focado na inovação, 
mas colocar isto na prática. Costumo 
dizer que inovação é como o sexo, a 
gente diz que faz muito, mas na práti-
ca faz muito pouco.

NEWSLET – Muitas das empresas 
que falam em inovar, em seu âmago, 
nada inovam...

Cesar Souza – Vivemos em um país 
basicamente de criativos, quase nada 
de inovadores. Muita gente confunde 
criatividade com inovação. Quem tem 
criatividade sabe falar até bonito e 
provar que tem ideia nova. O proble-
ma é que não coloca para funcionar 
essa ideia. O inovador sabe capturar 
valor com a ideia nova. Capturar valor, 
nesse panorama de crise, é uma ideia 
que diminui custos, mas aumenta a 
qualidade e traz propósito, sentido e 
serviço a uma coletividade.  

NEWSLET – Por que a renovação de 
lideranças é um desafio complexo? 

Cesar Souza – No mundo acadêmico 
formam-se líderes para uma realida-
de que já não existe. Boa parte dos 
programas de liderança são obsole-
tos, pouco voltados para a realidade; 
muitos são importados, baseados em 
cases que não se aplicam aos am-

bientes de trabalho no Brasil; “não 
conversam com as pessoas e não as 
envolvem”, se atêm a modismos e 
não ensinam o líder a pensar. O líder 
tem que aprender a pensar e não sim-
plesmente a fazer. 

NEWSLET – Mas não há nada de 
novo que estimule o surgimento de 
líderes?

Cesar Souza – A última novidade foi 
em 1986, quando Paul Hersey saiu 
com a ideia da “liderança situacional”. 
Depois temos visto técnicas que são 
as mesmas e só mudam de nome. O 
outro lado de renovar líderes diz res-
peito aos atuais gestores. É um pro-
blema psicológico: eles têm “medo 
da sombra”, de serem substituídos. 
Tem uma frase que gosto muito que 
diz “Você só é promovível quando é 
substituível.” O ideal é que cada líder 
tenha pelo menos três substitutos à al-
tura. O problema é que a maioria não 
dedica sequer uma fração do seu tem-
po a esse trabalho de renovação que 
inclua ensinar a pensar. 

NEWSLET – Temos visto em algu-
mas empresas o sucesso da lideran-
ça horizontalizada. É uma tendência? 

Cesar Souza – Sim, por ser, no meu 
ponto de vista, muito mais aplicável. A 
complexidade do mundo empresarial 
é tão grande que os modelos de ges-
tão precisam ser menores para serem 
melhor administrados. A única forma 
é você decompor uma grande empre-
sa em empresas menores, com várias 
unidades de negócio. Depois disso 
você cria conexões entre as unidades 
de negócio. 

NEWSLET – A questão do “período 
sabático” tem sido um elixir no sen-
tido do líder conseguir se redesco-
brir?

Cesar Souza – O período sabático não 
significa sair da vida em que você está 
e ir viver outra coisa para voltar rein-
ventado. Essa reinvenção pode ser 
aprendida no dia a dia. Prefiro que o 

intervalo sabático se dê ao longo do 
dia a dia ou da vida, em formas de pí-
lulas. Pode ser um final de semana ou 
menos que isso. O sujeito visita uma 
exposição de arte e passa duas ho-
ras refletindo sobre a vida dele. É um 
exercício sabático. 

NEWSLET – Exercício?

Cesar Souza – Sim. O cara assiste a 
uma partida de futebol, mas ao invés 
de olhar o jogo, analisa estilos de li-
derança, como o capitão do time se 
comporta, a influência do que aconte-
ce ali dentro; vai a uma peça de teatro 
e entra em conexão com um enfoque 
pouco observado; ou seja, transcen-
de a abordagem mais óbvia daquelas 
cenas. Essa forma de encarar o saba-
tismo é mais realista e impactante. A 
peça “No Topo da Montanha”, com 
Lázaro Ramos e Thaís Araújo, sobre o 
líder Martin Luther King, oferece gran-
de oportunidade para um exercício. 
Sugestão: primeiro, o líder assiste à 
peça sozinho. Gostou? Na outra se-
mana convida cinco gestores da em-
presa com seus cônjuges para assistir 
à mesma peça. Depois vão todos jan-
tar para debater o conteúdo e o apren-
dizado com a peça. 

NEWSLET – 2016. Que grandes in-
terrogações este ano traz para os 
líderes?

Cesar Souza – Há um nível incerte-
za muito grande. Já passei por vá-
rias crises, mas nunca vi nada pare-
cido à atual. Está difícil vislumbrar o 
futuro, mesmo o mais imediato. Este 
é um período de angústia: vários 
executivos que conheço tiveram 
crises de AVC, infarto, tentativas 
de suicídio, divórcios à beça, bri-
gas entre sócios e irmãos, conflitos 
entre as pessoas. Cabe aos líderes 
entenderem melhor quem eles são 
e buscarem equilíbrio nas diferentes 
dimensões da vida. Cuide mais dos 
amigos e busque um plano B. Há 
um fato positivo: temos uma página 
em branco para reescrevermos nos-
sa própria história.

Quais são os NOVOS 
rumos da LIDERANÇA, 
na visão de 

CESAR SOUZA
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e você acredita cegamente que 
o Facebook (ainda) serve ape-
nas para fins pessoais chegou 
o momento de rever (um pou-

quinho) seus conceitos. Pesquisas 
recentes de empresas como Millward 
Brown e Robert Half, apontam que 
90% das pessoas que acessam as fan 
pages, além de conectar-se com ami-
gos e familiares, visitam páginas das 
empresas e buscam informações so-
bre empregos e ambientes de traba-
lho interessantes a elas. Embora haja 
outra rede social com pegada profis-
sional, o Linked in, está aumentando o 
número de profissionais que prefere, 
pelo sim pelo não, apostar em todos 
os meios eletrônicos de busca.

“Além de acessar informações im-
portantes sobre processos seletivos, 
consigo estabelecer algum diálogo 
com administradores de páginas e 

outros candidatos também pelo Face-
book. Outro ponto válido é que passo 
a entender um pouco melhor o estilo 
de cada empresa”, informa Rodrigo 
dos Santos, 25 anos, recém-graduado 
em Administração e que busca opor-
tunidades também via Facebook. Ele, 
como muitos de seus amigos, gostam 
de entrar em fan pages de consulto-
rias e empresas para zapear vagas.

Considerando que atualmente 96 
milhões de brasileiros têm perfil no 
Facebook (dos quais 70 milhões aces-
sando por smartphones e tablets), 
líderes de RH não podem desprezar 
o potencial dessa rede, ainda que a 
forma de usá-la mereça restrições. O 
jeito de encarar o Facebook, pelo que 
explicam os profissionais de RH, faz 
com que as fan pages tenham muito 
mais a função de divulgar dados das 
vagas em aberto do que a de um re-

crutador analisar comportamentos de 
possíveis candidatos por ali. 

O Grupo LET Recursos Humanos 
possui uma fan page e, por meio dela, 
tem aumentado a visibilidade de suas 
vagas no Rio, em São Paulo e em Juiz 
de Fora (MG). Analistas de RH do Gru-
po LET acreditam que a presença da 
empresa neste importante canal de 
comunicação multiplica as chances 
de localizar um número bem maior de 
candidatos. 

“Às vezes atingimos pessoas que 
não necessariamente tenham interesse 
pela vaga ou buscam emprego, mas ao 
verem a divulgação, acabam se interes-
sando pelos benefícios ou pelo nome 
da empresa. Mesmo que a atitude de 
apenas divulgar pelo Facebook seja 
simples, o retorno tem sido muito gran-
de, pois do Facebook aquela informa-
ção pode percorrer outros caminhos, 

O instituto Capacitare, empre-
sa parceira do Grupo LET, também 
conta com uma fan page onde, a 
exemplo da LET, divulga todas as 
suas vagas, mas sua Gerente Geral, 
Débora Nascimento, também gosta 
de ampliar a estratégia de divulga-
ção às fan pages de grupos ligados 
a localidades próximas às organiza-
ções que solicitam as vagas, ou de 
subgrupos com valores afins ao do 
perfil da vaga. “Em um mundo su-
perconectado, nós que lidamos com 
um público jovem, precisamos estar 
sempre próximos a eles e usando a 
linguagem deles”, analisa Débora, 
que também é Diretora de Comuni-
cação da ABRH-RJ.

Assim como Ana Carolina, Débora 
vê com cautela o uso de informações 
do Facebook para avaliar candidato, 
seja da parte da consultoria, ou mes-
mo dos líderes de RH das empresas. 
“O foco maior ali são pessoas buscan-
do se relacionar, trocar ideias e não o 
cenário profissional”, aponta.

Para Débora é necessário ter o 
“olhar do equilíbrio”. Sabendo que, 
mesmo informalmente, você pode-
rá ser visto por qualquer pessoa, até 
um líder de RH, o ideal é usar o bom 
senso. “Se coloque do outro lado. Se 
uma pessoa que nunca me viu, ler o 
que estou postando, o que vai achar 
de mim?” Pegue leve nos temas tão 
polêmicos, não use palavrões, escre-

va corretamente”, orienta a executo do 
instituto Capacitare.

As analistas de RH do Grupo LET 
acrescentam que a questão de falar 
mal dos trabalhos e gestores ante-
riores no Facebook também pode 
ser amplificada a um nível que a pes-
soa não consiga controlar. “Se por 
um lado, não podemos deixar de ser 
quem nós somos; por outro, no Face-
book muita gente perde a noção de 
até onde é coerente se expor ou ex-
trapola em sentimentos como o ódio. 
Muitas vezes revelamos mais do que o 
necessário e isto gera fatos mal inter-
pretados”, lamenta Fernanda Viglioni, 
da LET de Juiz de Fora (MG).

Felizmente, todas as profissionais 
de RH entrevistadas nesta matéria 
usam com bom senso o Facebook 
e revelam que as empresas, em sua 
maioria, costumam fazer o mesmo, ou 
seja, entender que esta rede é exce-
lente foco para ampliar divulgação e 
captar mais gente, mas que, a partir 
daí, vale mais o “olho no olho”. 

O Grupo LET, de qualquer forma, 
respeita clientes que possam solici-
tar alguma busca pelo Facebook, en-
tendendo que esta pode ser uma de-
manda que atenda à cultura daquela 
organização. “Acredito que já tivemos 
candidatos aprovados cujo filtro inicial 
foi o Facebook, mesmo porque um de 
nossos clientes é bastante aderente a 
este tipo de estratégia”, conta Juliana, 
da LET de São Paulo.  

Analisar caso a caso, agir com 
bom senso e usar determinadas re-
des para etapas de um processo se-
letivo são ações inteligentes se con-
siderarmos que, entre gestores, há 
um aumento em grande velocidade 
das consultas simultâneas ao Face-
book e Linkedin. Estudo da JobVite 
apontava, já em 2014, o Brasil como 
o país em que os líderes de organiza-
ções mais acessavam as redes para 
buscar dados de candidatos: 21%. 
A Espanha vinha em segundo lugar 
com 18% e itália e Holanda, empata-
vam em terceiro, com 13%. Pelo visto, 
nem o Mark Zuckerberg, fundador do 
Facebook, sonhava com a dimensão 
que esse negócio alcançaria.

Por dentro do RH Por Dentro do RH

como grupos de WhatsApp”, destaca 
Fernanda Viglioni, Analista de RH do 
grupo LET em Juiz de Fora (MG).  

Juliana Melo, responsável pelo RH 
do Grupo LET em São Paulo, percebe 
que enquanto as pessoas se diver-
tem pelo Facebook acabam também 
buscando informações sobre vagas 
no mercado de trabalho. O momen-
to brasileiro, aliás, torna esta atitude 
imprescindível. “O Face pode valer 
apenas como uma primeira triagem; 
o candidato vai ser analisado mesmo 
durante uma entrevista presencial”, 
explica Juliana. Ela conta que, ao me-
nos em São Paulo, o Facebook tem 
sido mais útil para as vagas com perfil 
mais operacional, enquanto o Linked 
in se adequa melhor aos candidatos 
com nível superior. O diálogo tem sido 
produtivo. “Algumas informações bá-
sicas que podemos fornecer o faze-
mos online mesmo”, confirma.

Para Ana Carolina Fernandes, Ana-
lista de RH do Grupo LET no Rio, o 
Facebook é interessante para aces-
sar candidatos, mas as vantagens pa-
ram por aí. “O Facebook compartilha 
momentos de lazer das pessoas para 
que seus amigos curtam; não posso 
usar essas informações e nem fazer 
pré-julgamentos que se tornem rele-
vantes em uma seleção a uma vaga”, 
alerta a analista que, afirma “posta-
gem nenhuma em rede social substi-
tui teste psicológico”. 

                         no recrutamento
peculiaridades do Facebook para a área de RH
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tem FACE

Ana Carolina Fernandes, do RH do 
Grupo LET, acessa a fan page da 

empresa no Facebook



O
límpico” classifica algo 
como “nobre, ético e ma-
jestoso”. “Olimpismo” des-
taca os valores do desen-

volvimento humano que priorizam a 
melhor performance possível. A partir 
do dia 5 de agosto, o Rio de Janeiro 
receberá mais de 10 mil seres huma-
nos mergulhados nesse espírito para 
os Jogos Olímpicos. O que torna o 
evento o maior espetáculo do planeta 
é a quantidade de exemplos de su-
peração. Profissionais de RH podem 

aprender com eles que as grandes so-
luções muitas vezes nascem em meio 
a situações de extrema privação, como 
aquela que é vivida pelo mercado de 
trabalho do Brasil. Atenção às trajetó-
rias e palavras de Giba (do Vôlei), Natá-
lia Gaudio (Ginástica Rítmica) e Natália 
Falavigna (Tae Kwon Do): conteúdo 
para ajudar muito executivo a perceber 
que a SuPERAÇÃO vai muito além do 
que acreditamos ser possível.

Assim foi com o pequeno Gilberto, 
que aos quatro meses lutava contra 

uma leucemia. Não foi fácil, nas pa-
lavras de seus pais, mas ele conquis-
tou a vida. Aos 11, o garoto hiperativo 
caía de uma árvore e levava 150 pon-
tos no antebraço. Aos 20, despencou 
de um barranco de 40 metros, de 
carro, e...sobreviveu. Poucos anos 
antes, havia sido cortado em uma 
peneira do Banespa. A alegação: não 
tinha altura suficiente para jogar na 
ponta de rede. Alguns teriam desisti-
do. Mas este paranaense de Londrina 
foi estudar e aprimorar velocidade e 

impulsão em uma universidade ame-
ricana. “Para aflorar a qualidade de 
ser veloz e saltar mais eu tinha que 
ser o primeiro a chegar e o último a 
sair dos treinos, fazendo algo a mais 
que os outros”, conta.

Com esta mentalidade, Giba con-
seguiu ir muito além do previsto para 
o seu biotipo e encantar treinadores e 
público. Chegou ao topo do mundo e 
foi jogar na itália. Deslumbrou-se com 
a fama, como reconheceu, teve pro-
blemas e foi flagrado no exame anti-
doping em 2002 por uso de maconha. 
Era, como escreve em seu livro “Giba 
Neles!”, o “ponto da virada”. “A maior 
superação da minha vida foi entender 
o espelho que eu era para outras pes-
soas. Aprendi que as respostas para 
qualquer problema estavam dentro de 
mim e que isto não precisava ser difícil, 
ou seja, a palavra superação deve ser 
encarada como momento bem factível 
de crescimento”, aponta. 

 Giba encarou cada possível proble-
ma, conflito e desafio como alimentos 
que saciavam uma inesgotável fome 
de vitórias. E elas vieram, em sequên-
cia; o ouro olímpico em Atenas (2004) 
– ao lado de uma equipe considera-
da por ele como “perfeita” – oito ligas 
mundiais, três campeonatos mundiais, 
mais duas finais olímpicas e por seis 
vezes, para ele, o título de Melhor Jo-
gador do Ano.

 Ele descreve que a coletivi-
dade do vôlei traz lições capazes de 
encantar quem atua em equipe nas 
empresas. “No trabalho, olhe fundo 
para a pessoa que atua ao seu lado 
direito e a que está ao lado esquerdo; 
vocês precisam se confiar para enca-
rarem, de primeira, e nunca adiar, uma 
adversidade”, orienta. O ex-jogador e 
atual comentarista da Globo revela que 
aquela seleção brasileira tornava qual-
quer grande problema muito menor ao 
encará-lo de frente e sem temor.

Para não cair na zona de conforto 
ele lembrava o exemplo de Ayrton Sen-
na que dizia “sempre se ver à frente de 
si mesmo, como um adversário ao qual 
precisava buscar”. Tal postura, molda-
da com treinos intensos, como se não 
tivessem ganho nada, era transmitida 
por Giba e seus companheiros às gera-
ções subsequentes; mantendo o nível 
de competitividade.

Em seu livro o ex-jogador se mos-
tra como é: alguém de carne e osso, 
que comete erros como todos, mas 
que procura fazer o melhor sempre, 
conforme prega o “espírito olímpico”. 
“Mesmo quem atinge a perfeição na 
profissão comete sérios erros e isto 
precisa ser aceito”, argumenta ele que 
diz estar estudando, lendo, conversan-
do e sendo muito bem orientado pela 
Globo para ser o melhor comentarista 
que puder ser.

Analisando o clima dos Jogos Olím-
picos, Giba diz que a área de RH de-
veria prestar atenção em como as pe-
quenas vitórias são valorizadas e que 
isto deveria acontecer nas empresas. 
“A felicidade do simples fato de estar 
em uma Olimpíada é indescritível; nas 
empresas muitas grandes conquistas 
são compostas de um conjunto onde 
pequenas vitórias, somadas, devem 
ser valorizadas”, compara Giba.

um equívoco de muitos empre-
sários, segundo ele, que os Jogos 
Olímpicos deixam cristalinos, é o de 
priorizarem resultados no curto pra-
zo. “Mesmo com muita criatividade, 
qualquer trabalho só pode alcançar 
resultados sólidos no longo prazo e 
quando é pensado para deixar lega-
dos”, defende. Aos 39 anos, Giba, re-
aliza dois projetos sociais no Paraná 
que buscam deixar inúmeros legados: 
o “Leões do Vôlei”, que une esporte 
e educação erradicando crianças das 
ruas e dos abusos dos próprios pais; 
e o “Gibinha”, que promoverá, a partir 
de março, ações para prevenir a obesi-
dade infantil. 

Longo prazo poderia ser um ou-
tro sobrenome para a capixaba de 23 
anos Natalia Gaudio. A representante 
do Brasil na competição individual da 
Ginástica Rítmica nos Jogos Rio 2016 

SUPERAÇÃO OLÍMPICA... 

RIO 2016

“
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Capa Capa

3 grandes HISTÓRIAS DE 

e suas lições aos RHs

Gilberto Amaury Godoy Filho, o 
Giba, disputou três finais olímpicas 

seguidas. “É preciso escolher dar 
a volta por cima quando se vê 

diante de uma adversidade”

Falavigna:  
“O treinamento é 
árduo, difícil; mas 

quem treinava comigo 
sabia que poderia 

apertar o ritmo” 

Natália Gaudio:  
“O meu maior objetivo 

é fazer bonito 
e emocionar  

os brasileiros” 
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trilhou uma árdua estrada de compe-
tições, privações, conquistas e gran-
des perdas emocionais. Aos seis anos 
já praticava ginástica rítmica em sua 
escola. Flexível e com facilidade para 
aprender, evoluiu rápido a ponto de, 
aos 13, já encarar a ginástica como 
profissão. “Quando você faz o que 
realmente ama não precisa trabalhar 
nem um dia que seja; a sua atividade 
remunerada não precisa ter o nome de 
trabalho”, avalia Natalia que diz gostar 
muito da pressão positiva que a coloca 
no foco preciso de sua meta.

Para ela, a disciplina da ginástica rít-
mica a ajudará a ter um gás a mais no 
futuro, quando após deixar a ginástica 
ela seguir carreira na área do Direito. “O 
lado bom de ser atleta é que você fica 
habituada a querer sempre ser e fazer 
o máximo em tudo na vida; no trabalho 
também deve ser assim, nada pode ser 
feito de qualquer jeito ou ser deixado de 
lado no meio de caminho”, acredita. 

A moça amadureceu extraindo li-
ções positivas de dois acontecimentos 
negativos. No primeiro, em 2009, ela 
rompeu os ligamentos de um dos pés 
às vésperas da Copa do Mundo. “Pen-
sei que não fosse voltar, depois de 
dois meses em tratamento minha au-
toestima foi lá embaixo, mas busquei 
forças internas e fui em frente”, lembra. 
O segundo fato, bem mais grave, foi o 
acidente de carro ocorrido na BR-262, 
em Vitória (ES). Após capotar e bater 

em alta velocidade, Natalia, escapou 
com leves escoriações; mas sua me-
lhor amiga e também ginasta Eduarda 
Mello (Duda), filha da técnica Monika 
Queiroz, não resistiu e faleceu.

Em estado de choque, Natalia pas-
sou um tempo sem conseguir treinar. 
Até o momento em que diz ter conver-
sado com Deus e entendido que os 
momentos de grandes transformações 
em sua vida poderiam vir das grandes 
dificuldades. “Toda vez que caio e che-
go ao fundo do poço, quando levanto, 
me sinto mais forte do que antes”, as-
segura a atleta que agradece também 

o suporte da técnica e a força espiritual 
da Duda. “Sinto a presença dela nas 
competições”, afirma.

Natalia tem certeza de que tudo o 
que vem vivendo de forma marcante 
pode inspirar gestores nas empresas 
a atravessar grandes desafios. “A vida 
e o mundo são feitos de momentos 
felizes e de crise; não adianta chorar 
e pensar que tudo vai acabar, porque 
sempre vão existir problemas maiores 
que os nossos; Deus dá as batalhas 
mais difíceis aos seus maiores solda-
dos; se você passa por uma grande 
dificuldade é porque de alguma forma 
pode superá-la”, diz a nossa ginasta.

Outro ensinamento olímpico ensina 
ao brasileiro que o significado da su-
peração em cada esporte é diferente. 
Em sua competição, se Natalia figurar 
entre as 12 melhores do mundo já será 
um feito. Contudo...ela trabalha forte e 
se permite sonhar: “Quando queremos 
demais e lutamos por isso o mundo 
conspira ao nosso favor. Vai dar tudo 
certo”, prevê.

Ter uma força mental que impulsio-
na realizações também foi um ponto 
marcante da carreira da lutadora de 
Tae Kwon Do, Natalia Falavigna, bronze 
nos Jogos Olímpicos de Pequim (China 
– 2008) e campeã mundial da catego-
ria em 2005, feito únicos de um atleta 
brasileiro nesta modalidade. Desde os 

quatro anos, Natalia tomou a decisão de 
ser a melhor em um esporte e chegar a 
uma edição dos Jogos Olímpicos. Por 
influência de uma amiga, começou aos 
14 anos a praticar em sua cidade natal 
Maringá (PR) o Tae Kwon Do, esporte 
pouco comum entre mulheres.  

Ao acordar, Falavigna transpirava 
prazer em treinar e refazer mil vezes, se 
preciso, os mesmos posicionamentos. 
Sempre crítica em relação a si mesma 
e aos treinadores, ela lutava a cada dia 
para ser melhor do que era no dia an-
terior. Fazer menos do que o máximo a 
deixava descontente, independente do 
fato de haver ou não outros fazendo o 
mesmo. Tamanha determinação ins-
pirou seu treinador a “profetizar” que 
aquela menina seria a primeira brasilei-
ra “campeã mundial”. Motivação: esse 
combustível foi avassalador. Aos 16 
anos, já exibia um título do Mundial Jú-
nior (irlanda). 

“O que eu gostava (e gosto) muito 
no Tae Kwon Do é que essa modalida-
de nos permite a busca pela excelência 
em dois extremos: tinha que ser fria, 

calculista, objetiva, quase a ponto de 
não estar sentindo aquele momento e; 
ao mesmo tempo, ter coração, determi-
nação, vontade, raça, paixão. A pressão 
de controlar e equilibrar duas variáveis, 
determinava a distância entre um meda-
lhista olímpico e um não medalhista. A 
química exata entre essas variáveis faz 
um campeão olímpico, pois nos dá a ca-
pacidade de reverter um placar em pou-
cos segundos. E ter controle emocional 
não depende apenas de treinamento, 
mas de como você está naquele dia da 
competição”, descreve o maior nome 
do Brasil neste esporte.

Este tipo de química também é exi-
gido dos presidentes e CEOs de mui-
tas organizações que precisam admi-
nistrar desafios de um mercado cada 
vez mais volátil e incerto; mas também 
dos líderes de RH que precisam dar su-
porte às transformações exigidas por 
este mercado aos seus colaboradores.  

Também é importante buscar refe-
rências em outras culturas, quando o 
seu país não é um modelo daquela ati-
vidade. Falavigna foi à Espanha, EuA, 

Coréia do Sul e México exercitando, 
sobretudo, a capacidade de observar, 
assimilar e aplicar conhecimentos. 
Aprendeu como outras atletas se con-
centravam, cuidavam do corpo e de que 
forma se relacionavam com o treinador. 
Tal refinamento determina a diferença 
entre a 1ª e a 8ª colocada em uma com-
petição equilibrada como uma olimpía-
da. “Admirava atletas que, independen-
te de estarem ganhando ou perdendo, 
mantinham o semblante. Mesmo se o 
placar estava super elástico em favor do 
adversário, permaneciam com a mesma 
determinação”, conta.

Falavigna foi além do seu esporte 
e, no tênis, observando bem de perto 
ícones como Roger Federer e Rafael 
Nadal, encantou-se com a forma como 
eles mantém a intensidade, indepen-
dente do placar do jogo. “É o compor-
tamento diante da adversidade e não o 
domínio da técnica que faz um grande 
vencedor e eu descobri cedo essas co-
nexões”, celebra.

O esporte ensinou a Natalia Falavig-
na que a todo o momento fatos exter-
nos interferem naquilo que foi plane-
jado, por isto há que se ter paciência 
e resiliência. Por outro lado, também 
ratificou o poder de uma crença. “Acre-
ditei tanto, que fazia com que todas 
as pessoas ao meu redor se compro-
metessem. Quando toda a equipe de 
trabalho entra de coração em um pro-
cesso; algo considerado improvável 
torna-se bem possível”, define. 

Com graduação, pós e mestrado em 
educação física, aos 31 anos, Falavig-
na tem uma longa carreira pela frente. 
Além, de ser proprietária de uma aca-
demia de Tae Kwon Do e de um insti-
tuto da modalidade e é ainda gestora 
da Confederação no intuito de formar 
novos talentos. Embora quisesse, seu 
corpo, após seguidas lesões, a impe-
diu de disputar os Jogos Rio 2016. 

Passar por ciclos olímpicos deu soli-
dez à formação humana de Giba e Nata-
lia Falavigna, como certamente ocorrerá 
com Natalia Gaudio. Jogos Olímpícos 
são engrandecedores como viver uma 
vida em que, mais importante do que 
ganhar ou perder, é se reinventar e 
amadurecer em meio ao processo. 

14 Janeiro/ Fevereiro | 2016 |   | 2016 | Janeiro / Fevereiro | 15

Capa Capa

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

Gl
ob

o

Falavigna: “Por mais 
conquistas que tenhamos, 
é imprescindível, sempre, 
estar fazendo algo mais. 

Se você parar, alguém vai 
te passar”

Pai de Nicoll e 
Patrick, Giba será nos 
Jogos Olímpicos Rio 
2016 comentarista 
oficial da Globo

16 ANOS EM 90 SEGuNdOS
10 de setembro de 2015 foi marcante para a atleta Natalia 
Gaudio que, com uma apresentação de um minuto e meio, 
colheu os frutos de um trabalho de 16 anos premiado pelo 

COB como a Atleta do Ano. Assim também acontece nas 
empresas onde todo o planejamento de um longo ano é 

colocado à prova em ações de minutos
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Nonono Nonono

S
e o ser humano ganha liberdade 
para ser e se expressar como é; 
se os seus sentimentos passam 
a ser respeitados na sociedade e 

na mídia, torna-se natural tais conquis-
tas alcançarem o mercado de trabalho. 
Alguns dos exemplos mais maduros no 
Brasil de práticas de diversidade sexual 
em organizações acontecem no SAP 
Labs Latin America, em São Leopoldo 
(SP) e na SAP Brasil, em São Paulo (SP), 
empresas do segmento de Ti do grupo 
multinacional SAP. Ser plural e interagir 
com o diferente, multiplicando a capaci-
dade de inovar, faz parte da natureza de 
boa parte dos cerca de 900 funcionários 
brasileiros. 

A SAP conta, desde 2012, com um 
grupo de apoio às causas e práticas 
LGBT, o Pride@SAP, que, entre outras 
ações, promove encontros nos quais in-
clui a participação de diversas entidades 

e profissionais que apoiam a causa. “Ao 
se sentir confortável para ser autêntico o 
profissional da SAP mantém alto seu ín-
dice de inovação e isto também faz com 
que muitos talentos queiram vir trabalhar 
conosco. Sejam heterossexuais, homos-
sexuais, bissexuais ou transexuais, eles 
têm a segurança de que serão valori-
zados por suas competências”, afirma 
Niarchos Pombo, Líder de Diversidade 
da América Latina do SAP Labs.

Não à toa, o SAP Labs foi apontado 
em 2015 como a “Empresa do Ano” no 
Guia das 150 Melhores Empresas para 
Você Trabalhar, da revista Você S.A. Na 
pesquisa anual do Great Place to Work, 
a empresa também figurou, em todos, 
entre as 10 primeiras colocadas.    

O apoio à causa LGBT vai além do 
discurso: está na política de gestão. 
Presta-se atenção desde um convite 
para festa no qual tenha sido inserido o 
termo “acompanhante” até imagens que 
representem todos os tipos de afetivi-
dade. Há documentos internos com tre-
chos onde pode ser lido “os funcionários 
têm assegurado o seu direito de serem 
autênticos e que qualquer tipo de discri-

minação não será tolerado pela empre-
sa”. Desde o primeiro dia todos tomam 
conhecimento dessa linha de conduta. 

“Estamos assistindo ao começo de 
uma mudança de pensamento, muito 
influenciada pela impactante chegada 
das gerações mais novas ao mercado (Y 
e Z), dando conta de que não faz dife-
rença a orientação sexual para determi-
nar a capacidade de entregar resultado”, 
assegura o gaúcho Niarchos, que aos 
28 anos, está na SAP há quase seis e já 
ocupa cargo de gestão. Ele analisa que 
os segmentos de Ti e de Comunicação 
estão mais abertos ao tema, mas enten-
de “ser questão de tempo”, os demais 
também saírem do papel para a prática.

Considerada por todos os presiden-
tes das unidades da empresa no mundo, 
como estratégica para o negócio, a área 
de Recursos Humanos atua abraçando 
a diversidade. “É isto o que mais enri-
quece a organização: formas diferentes 
de agir, de ver os problemas e soluções, 
mesmo porque nossos clientes também 
são diferentes e esperam esta atitude de 
nós”, avalia Marcelo Carvalho, Diretor de 
RH da SAP Brasil. Segundo informa o 

executivo, Cristina Palmaka, Presidente 
da SAP Brasil, assinou recentemente o 
documento dos 10 Compromissos do 
LGBT e “todo mundo curtiu a página 
dela, apoiando a decisão”.  

Na mais recente pesquisa de opinião, 
90% dos funcionários disseram se sentir 
tratados da mesma forma, com as mes-
mas oportunidades. Outro ponto inte-
ressante, segundo o Diretor de RH, é o 
fato de que os grupos como o Pride@
SAP, o Business Women’s Network e o 
de PCDs, não são segregadores, ao con-
trário: há heterossexuais no de LGBTS, 
homens no grupo de mulheres e não 
deficientes no de PCDs. A integração de 
ideias é uma experiência vivida no dia a 
dia. “Pessoas assumidamente heteros-
sexuais gravam vídeos em apoio à causa 
LGBT”, conta Marcelo Carvalho. 

A empresa conta ainda com um pro-
grama interno de Diversidade no qual 
os profissionais têm liberdade para, em 
qualquer tempo, se autoindicarem aos 
comitês que são formados. Em diversas 
épocas do ano, o SAP Brasil e SAP Labs 
realizam a People Week, integrando os 
grupos e debatendo subtemas pertinen-
tes a eles. No quesito benefícios, há pla-
nos de saúde extensivos a parceiros do 
mesmo sexo, auxílio-creche para casais 
homoafetivos que adotam crianças e 
suporte completo para funcionários que 
fazem a transição de gênero.

Este aspecto foi um ponto de tranqui-
lidade para Paula Miyuki Tomiyoshi, de 
36 anos, Consultora Sênior da SAP Bra-
sil em São Paulo (SP). “O envolvimento 
do RH na minha transição de gênero foi 
crucial, pois o processo é demorado e 
complexo para ser esclarecido às pesso-
as”, argumenta. Como descreve Paula, 
antes mesmo que fosse iniciada a etapa 
cirúrgica e a jurídica (da troca de nome 
em cartório), o RH a procurou para per-
guntar em que momento gostaria de tro-
car o crachá e o e-mail. “Além disso, me 
foi permitido, por iniciativa deles, atuar 
em regime de home office durante boa 
parte do meu processo de transição”, 
lembra a consultora. 

Valorizando também as questões psi-
cológica e emocional envolvidas, o RH 
também chamou a psicóloga de Paula 
para uma reunião na SAP. Aos colegas 

de trabalho da consultora, a psicóloga 
dela esclareceu, com direito a perguntas 
e respostas, pontos duvidosos a respei-
to da troca de gênero. Atuando há seis 
anos na SAP, Paula considera decisivo o 
fato da empresa não ser imparcial ao li-
dar com o tema. “Se fosse imparcial dei-
xaria que cada um fizesse seu julgamen-
to; ao ser parcial, se posiciona e defende 
o respeito a todos”, explica.  

Paula, que através do grupo Pride@
SAP fez uma sugestão à matriz da multi-
nacional para que a informação cadastral 
do gênero da pessoa passe a ser confi-
dencial, diz que a relação entre héteros 
e LGBTs na empresa, embora não seja 
perfeita, vem evoluindo. A consultora se 
diz valorizada pela empresa da mesma 
forma do que quando ingressou. 

imagine o leitor, o que acontece a em-
presas onde não existe implementação 
ou ao menos qualquer menção à inclusão 

sexual. De acordo com Niarchos Pombo, 
estudos de alta credibilidade comprovam 
que, quando um funcionário se vê obri-
gado a esconder o que realmente sente, 
gasta, em média, 20% de sua energia e 
produtividade para não ser autêntico. 
“Mais do que perder produtividade, pode 
ficar doente, faltar ao trabalho, sair da 
empresa e depois falar mal dela nas re-
des sociais. É muito ruim para qualquer 
empresa ficar conhecida por não ter um 
ambiente acolhedor”, acredita.     

Por sua vez, olhando o mercado de 
RH, fora da SAP Brasil, Marcelo Carva-
lho enxerga que o desafio maior é o de 
tornar o tema um compromisso no dia a 
dia. “Seria equivocado criar cotas para 
LGBTs, negros, deficientes; o trabalho 
não dá certo porque o chefe mandou, 
precisa não ser discriminatório com os 
demais e fazer sentido, ter propósito, 
para todas as pessoas”, finaliza.  

também é pauta  
IMPACTANTE para RHs 

DIvERSIDADE SExUAL
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“Adoramos disseminar práticas 
que já motivaram a criação de 

grupos em outras empresas 
aqui no Brasil”, revela Niarchos 
Pombo que, no RH, é o Líder de 

diversidade da América Latina

COMPETÊNCIA É O QuE IMPORTA
“Quando avaliamos um candidato, levamos 
em consideração suas competências, não 
importa se é heterossexual ou LGBT”, diz 
Marcelo Carvalho (RH da SAP Brasil)

Paula Miyuki Tomiyoshi 
é Consultora Sênior  

da SAP Brasil

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o 
SA

P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

SA
P



A
s perspectivas de manuten-
ção da orgia econômica de 
um desgoverno que patina 
em sua credibilidade colocam 

na pauta das organizações a reengenha-
ria de processos e de gestão como meta 
para 2016. Trocando em miúdos: será, 
provavelmente, um ano de menos espe-
cialistas e mais generalistas, os conheci-
dos como “pau pra toda obra”.

As profissões indicadas como “alta 
demanda” compõem seis áreas que 
podem contribuir mais na reestrutura-
ção interna e reposicionamento com 
o cliente em momentos de crise. São 
elas: Logística, Tecnologia da informa-
ção (Ti), Finanças, Jurídico, Marketing 
Digital e Comunicação. Estes dois úl-
timos ganharam relevância por pode-
rem contribuir com inteligência de mer-
cado em um ambiente digital que vem 
ganhando força e competitividade em 
todos os segmentos.

Grande parte dos profissionais con-
tratados serão alocados em cargos 
referentes à reorganização da empre-
sa. Suas atividades, poderão, em curto 
prazo, ajudar a empresa a manter, con-
solidar, ou mesmo a agregar novas par-
cerias, clientes e a equilibrar custos. A 
premissa só não vale para setores que 
estão sendo beneficiados pela alta do 
dólar e tiveram um bom 2015, como as 
exportadoras e organizações do setor de 
celulose e proteína animal. Estas devem 

investir mais em cargos que possam aju-
dar em sua expansão.

Abaixo, confira quais são as profis-
sões que estarão em alta em 2016: 

• Mercado de Games – Projetistas, 
Game Designers, Analista Comercial do 
Mercado de Games

• Tecnologia da Informação (TI) - Coor-
denador de infraestrutura: Responsável 
por toda a gestão de infraestrutura de Ti – 
telecomunicações, suporte e data center 
/ Gerente de Plataformas Mobile e Web: 
Lidera a equipe de desenvolvedores de 
aplicativos e ferramentas web, que visam 
aproximar o usuário da marca/empresa.

• Finanças - Gerente Tributário: Garante 
que a empresa está em dia com todas 
as obrigações fiscais e dá suporte a 
áreas internas em consultoria tributária. 
/ Controller: Acompanha a operação da 
empresa sob o ponto de vista financei-
ro, cria relatórios e indicadores, liderar a 
apresentação dos números para a matriz 
e acionistas. / Gerente de Tesouraria: faz 
a gestão e controle da estrutura de capi-
tal das empresas.

• Jurídico - Head do Departamento Jurí-
dico: Responsável por qualquer deman-
da jurídica da empresa. Atua tanto no 
consultivo (interno) como na gestão do 

contencioso, em todas as frentes. / Ad-
vogado Sênior/Gerente na área de M&A: 
Responsável pela elaboração desde ao 
atos societários mais simples aos mais 
complexos, que compõem as operações 
de fusões e aquisições. Possui habilida-
de técnica e experiência em execução de 
acordos. 

• Logística - Gerente de Logística: Con-
trola, organiza e garante a integridade do 
estoque, faz a gestão de toda a equipe 
operacional, contrata serviço de manu-
tenção e operação, além de transporte in 
bound e out bound.

• Marketing e Vendas - Gerente de Inteli-
gência de Mercado e Gerente de Marke-
ting Digital - Definem políticas e proces-
sos, subsidiam informações nas áreas 
de marketing, comunicação e comercial 
em busca de oportunidades de cresci-
mento e inovação e realizam a gestão da 
estratégia digital.

• Comunicação – Editores de Blogs e 
Publicações Online Corporativas (ideais 
para manter ativa a comunicação em tem-
pos de crise) / Consultores de Comuni-
cação para gestão de conflitos, reorgani-
zação da comunicação interna e externa 
da empresa / Assessores de imprensa 
(ganharão força em um mercado onde 
empresas precisarão refazer a percepção 
dos clientes sobre suas marcas).

PROFISSÕES 
em ALTA 
para 2016

Mercado
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Filha de Colaborador faz tCC 
sobre Grupo Let 
“A forte e positiva imagem do Grupo 
LET no mercado” foi um dos fato-
res que levou a estudante Kimberly 
Amancio a abordar a comunicação 
interna do Grupo LET em seu tra-
balho final de curso junto com um 
grupo de três outros colegas do cur-
so de Tecnólogo em Gestão de RH 

da Faculdade Celso Lisboa, no Rio. A admiração total que a jovem sente 
pelo pai, Eduardo Borges (o “Edu”), um dos colaboradores mais antigos do  
Grupo LET, também foi, como a jovem reconhece, “uma grande inspiração”.
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e-mails para esta seção: comunicacao@grupolet.com

 “empresas continuam 
priorizando uma boa 
entrevista”
Foi o que disse Joaquim Lauria, 
Diretor-Presidente do Grupo LET, 
ao programa A Rede, de Thiago 
Gomide e Saulo Machado, na Rá-
dio Roquete Pinto, do Rio (FM), 
quando perguntado se os novos 
formatos eletrônicos de currícu-
los poderiam fazer a diferença. 
Na mesma entrevista, Lauria cri-
ticou o governo pela falta de in-
vestimentos em capacitação para 
os cargos que surgirem quando 
a economia melhorar. Ouça a ín-
tegra da entrevista em https://
soundcloud.com/gomide27/joa-
quim-lauria-grupo-let-no-a-rede.

myrna brandão lança livro 
em portugal
“Leve o Seu Gerente ao Cinema” 
(Qualitymark Editora), da jornalis-
ta Myrna Brandão teve lançamen-
to de gala durante o 48º Encontro 
Nacional da Associação Portugue-
sa de Gestão de Pessoas no último 
dia 25 de novembro, em Lisboa. 
Além de falar sobre a importância 
de “se unir arte e gestão” Myrna 
fez agradecimentos, distribuiu e 
autografou livros. Parabéns para a 
nossa colunista de Cinema!  

renovação da iSo 
9001/2008
Começou no último dia 11 de janeiro 
a jornada dos colaboradores e áreas 
do Grupo LET Recursos Humanos 
para a renovação de sua certifica-
ção ABNT NBR iSO 9001/2008, cuja 
auditoria está revista para acontecer 
entre as datas de 11 e 13 de abril. 
Foi enfatizada a preocupação do 
Grupo LET em atender ao grau de 
satisfação dos mais exigentes clien-
tes do mercado.  

um livro para mariana
Dizendo “O uso mais positivo que 
posso dar ao meu dinheiro é pro-
porcionar o bem estar dos que eu 
amo”,  Mariana Lima, Analista de 
RH do Grupo LET, venceu o concur-
so da melhor resposta à pergunta 
“Que uso mais positivo eu posso 
dar ao meu dinheiro?” e ganhou, 
pela revista NEWSLET, um exem-
plar do livro “O Espírito do Dinhei-
ro”, de Julio Sampaio (Qualitymark 
Editora). Parabéns e boa leitura! 

Kimberly é a terceira  
da esquerda para a direita
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POR AGORA...
De Alexandre Peconick



É ano Olímpico não é?! Você e a sua empresa não 
podem perder essa! 32 anos de experiência do 
maior ídolo do basquete brasileiro são transmitidos 
por Oscar Schmidt com muito conteúdo, intensidade, 
humor e paixão. Mais de 400 empresas já assistiram 
a mais de 700 palestras motivacionais com 
temas como “Obstinação”, “Desafios”, “Liderança”, 
“Trabalho em Equipe”, “Vencendo o Invencível”, 
“Inovação”, entre outros.

Crise?! Que nada! Chame o Oscar e deixe mostrar 
que é sempre possível alcançar saída para qualquer 
problema. Duas vezes Palestrante Top of Mind 
do Brasil (2013 e 2015), Oscar traz em palavras e 
vídeos, exemplos de sua magnífica trajetória que o 
levou a ser um dos três brasileiros ungidos ao Hall 
of Fame do Basquete nos Estados Unidos.

COnTaTO Para PaLESTra MOTIVaCIOnaL, In COMPany OU EVEnTOS: 

Telefone: (11) 9 8888 0014

E-mail: oscarschmidt@oscarschmidt.com.br

Oscar 
Schmidt
Palestras Motivacionais


