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FELIZ NATAL com...

PERSoNAGEm

Sidney Rezende
Jornalista Globo News e SRZD.com

“Por mais breve que seja, 
a Comunicação não pode 
prescindir do afeto” – Pág. 6 

BATE-PAPo ESPEcIAL!

Luiz Alberto Py, 
Psicanalista, insiste que  

“é preciso procurar  
a Psicanálise para se  

aprimorar e não apenas  
quando se tem uma  

ferida!” – Pág.12

Leia AQUI outras novidades  
e agregue conhecimento!

A revista do Grupo LET Recursos Humanos

News



Caros leitores,

A época de mais uma “chegada do Papai Noel” nos moti-
va à confraternização e à transformação. Especialmente 

no ano em que o Grupo LET completou sua primeira déca-
da, temos muito a celebrar: novos clientes, novos escritó-
rios e uma moderna visão de trabalho. Tudo isso veio como 
um presente para aqueles que estão conosco, seja vestindo 
nossa camisa ou contando com os nossos serviços. Um 
brinde a todos vocês e os sinceros votos de muitas con-
quistas em 2011!

Para inspirá-los, a capa de nossa edição traz uma en-
trevista com o conceituado jornalista Sidney Rezende falan-
do sobre como cada vez mais a Comunicação bem feita e 
planejada tem aprimorado nossa capacidade de gerar boas 
relações, profissionais e pessoais. Além de Comunicação, 
a Harmonia será palavra chave em 2011. Sobre este tema 
trazemos às nossas páginas o renomado psiquiatra e psi-
canalista Luiz Alberto Py. Consultor da TV Globo e autor de 
inúmeros best sellers, Py deixa claro também qual é o valor 
da Psicanálise no Desenvolvimento Organizacional.

Leia muito mais em NEWSLET. 

Feliz Natal! Um inovador e positivo 2011! Mas, sobretudo, 

boa leitura!    

“Momento de celebrar  
e projetar conquistas”
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News

INSTITucIoNAL

Editorial
Papo com o leitor

Dicas NewsLet - Livros

“O Poder  
da Gentileza”,  
de Rosana  
Braga –  
Qualitymark 
Editora

Cargo bom na empresa. Dinheiro 
na conta. Carro na garagem. Não 
é nada disso que nos define como 
seres humanos, mas sim a forma 
como nos relacionamos conosco 
mesmos e com as outras pessoas, 
sobretudo, a capacidade de...ser-
mos gentis! A autora deste livro, 
propõe inclusive que o exercício 
de tolerância faça parte desse 
“pacote” da Gentileza. O ambiente 
genuinamente harmônico e gentil 
facilita o nascedouro de uma mo-
eda muito procurada pelas organi-
zações: inovação.

“Inovação – Como 
Criar Idéias que 
Geram Resultados”, 
de Antônio Carlos 
Teixeira da Silva – 

Qualitymark Editora

A força de vontade para se derrubar 
modelo mentais pré-concebidos é 
uma atitude vital à capacidade hu-
mana de inovar. E por que inovar? 
Para se manter vivo no mercado 
– “inove ou evapore”, diz um dos 
capítulos. Esta obra dá dicas inte-
ressantes de como podemos per-
der o medo pelas mudanças e o 
medo de errar. Afinal, é preciso ver 
o lado positivo do termo “mudar” e 
jamais ter receio de realizar o que 
alguém jamais antes ousou, seja no 
trabalho ou nos relacionamentos 
íntimos.   

“A Comunicação 
com o Públi-
co”, de Andréa 
Machado –  
Qualitymark 

Editora

Muitos têm capacidade de liderar, 
mas não colocam em prática. Muitos 
têm a solução exata para o problema, 
mas não sabem se expressar corre-
tamente e no momento exato. Comu-
nicação. Se realizada com eficácia, 
esta ferramenta pode “produzir”, de 
fato, grandes pessoas, pois assim se-
rão vistas pela sociedade que enten-
derá suas mensagens. O livro mostra 
que as técnicas de comunicação 
funcionam se usadas a partir do auto-
conhecimento de cada um. Afinal, 
como dizia Dostoievski, a liberdade 
de consciência é sedutora, mas não 
vem sem algum sofrimento.  
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Joaquim Lauria
Diretor Executivo do Grupo LEt Recursos Humanos
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Esquizofrênicos, psicóticos, en-
tre outros: todos produtivos e 
agregando valor ao negócio. 

No Prezunic Supermercados esta é 
uma realidade para 40 funcionários 
com os chamados “transtornos men-
tais”, monitorado pela Psicóloga Ana 
Cecília Salis e equipe de RH, com a 
coordenação da Ana Paula Valente, 
do Recrutamento & Seleção. Quem 
nos conta é Ronaldo Leal, Gerente de 
RH do Prezunic, que está na empre-
sa desde sua inauguração em 2002, 
quando foi chamado para construir a 
área de RH; “um desafio maravilho-
so”, como reconhece. 

Carioca, casado e pai de dois fi-
lhos, este Psicólogo, com pós-gra-
duação em Educação e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, atua 
no segmento de Varejo desde 1991. 
Trabalhou no Carrefour, depois no 
Mundial e no Continente, mas tam-
bém teve breve passagem pelo 
segmento da construção naval, no 
estaleiro ishibrás. Humanização é a 
palavra chave em sua rotina.

NEWSLET – O que exatamente moti-
vou o Prezunic a iniciar o trabalho de 
inclusão de pessoas com transtornos 
mentais no ambiente de trabalho? 

Ronaldo Leal – Fomos procurados 
pela Ana Cecília Salis que trabalha-
va no instituto Nise da Silveira com 
este Projeto, buscando parceria com 
empresas. Ela nos indicaria pessoas 
com transtornos mentais (esquizofrê-
nicos, psicóticos entre outros) que se-
riam contemplados na Lei de Cotas, 
ou seja, teriam uma deficiência asso-

ciada ao transtorno. Para nós foi de 
grande interesse, primeiro pela pos-
sibilidade de cumprirmos nossa cota 
e depois por poder dar cidadania a 
um grupo de pessoas consideradas 
excluídas da sociedade. Naquela oca-
sião, tínhamos (e ainda temos) pes-
soas com diversos transtornos men-
tais, só que não havia uma estrutura 
inteligente para lidar especificamente 
com situações geradas pelas crises 
típicas da Síndrome do Pânico ou da 
Esquizofrenia, por exemplo. O Projeto 
atualmente “adota” alguns casos in-
ternos, propiciando assim tratamento 
e continuidade no trabalho. O traba-
lho com profissionais com transtorno 
mental cresceu e hoje temos pessoas 
que não são contempladas na cota e 
mesmo assim compõem o quadro da 
nossa empresa.

NEWSLET – Houve tentativa para in-
cluir pessoas com transtornos men-
tais na Lei de Cotas?
 
Ronaldo Leal – Sim e em muitos ca-
sos sem sucesso. Todavia o Ministério 
Público ao tomar conhecimento deste 
trabalho sensibilizou-se com a causa, 
buscando conhecer Projeto. A partir 
de então, juntamente com demais ór-
gãos (M.T.E - Ministério do Trabalho e 
Emprego, SSAT SETRAB - Secretaria 
de Saúde e Segurança e Ambiente  do 
Trabalho) foi se construindo um TAC 
(Termo de Ajustamento e Conduta)  
que menciona este tipo de Projeto, 
assim como outros  (ex-detentos, por 
exemplo) como uma tentativa das em-
presas em estarem buscando alterna-
tivas para compor as exigência da Lei 
de Cotas.

ENTREvISTA 

ESPEcIAL “Inclusão social (de fato) pela via do trabalho”

RoNALdo LEAL 
Gerente de RH do Prezunic
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ENTREvISTA

NEWSLET – O Projeto Gerência 
do Trabalho (PGT) diz que “o in-
gresso dessas pessoas no mer-
cado de trabalho será de maneira 
responsável, coordenada e van-
tajosa para uma empresa”. O que 
significa isso? 

Ronaldo Leal – Significa que temos 
uma estrutura toda voltada a eles: 
uma Psicóloga, que supervisiona 
semanalmente; um grupo de esta-
giários de RH estudando e acom-
panhando diariamente o posicio-
namento dessas pessoas, além do 
acompanhamento feito através dos 
CAPS (Centro de Atenção Psicosso-
cial). A Gerência de Trabalho (leia-
se RH) monitora ainda o Médico, o 
Psicólogo e a família do funcionário; 
pois eles precisam ser ajustados. Se 
há algum problema de adaptação 
à função ou a um ambiente ou co-
lega, podemos transferir a pessoa 
para outra função ou loja. Há uma 
adequação, ou seja, eles têm um 
horário de trabalho diferenciado e 
flexível, dependendo da condição e 
do tipo de transtorno de cada um. 
Demitir nunca é o primeiro, segundo 
ou mesmo terceiro recurso. 

NEWSLET – E quanto aos colegas 
de trabalho de quem tem transtorno 
mental?

Ronaldo Leal – Quando contratamos 
uma pessoa com transtorno mental 
para uma das lojas realizamos um 
trabalho de sensibilização dos ou-
tros funcionários. É é muito bacana, 
porque todos nós temos histórias 
em nossas famílias de pessoas com 
transtornos mentais. Mostramos, en-
tre outras coisas, que o funcionário 
com transtorno mental tem que ter va-
lor à empresa e, sobretudo, para ele 
próprio.

NEWSLET – E como ele dimensiona 
que está dando valor a ele mesmo 
ou ao Prezunic?

Ronaldo Leal – É visível, a partir do 
momento da felicidade que ele impõe 
ao trabalho dele. Muitos são Reposito-
res, alguns fazem devolução de mer-
cadorias. Mesmo um horista que ga-
nha 300 reais por mês, muitas vezes, 
é a principal renda da casa dele. E ele 
era um encostado, algumas vezes um 
ex-drogado. isso é a vida como ela é!  

NEWSLET – Qual é exatamente o pa-
pel da Ana Cecília Salis, Psicóloga?

Ronaldo Leal – Ela é o elo que 
liga a família, tratamento no CAPS 
e atividade laborativa. Caso haja 
necessidade, ela conversa como 
uma terapeuta de cada uma des-
sas pessoas, envolve a família e 
até o funcionário. Na verdade, de-
pende do caso de cada um. Tudo 
o que está no entorno de cada 
pessoa precisa ser acompanhado 
pela Ana Cecília.    

NEWSLET – Que lições importantes 
o RH, as lideranças e os funcioná-
rios do Prezunic estão com estes 
profissionais?

Ronaldo Leal – Tenho certeza de 
que as lideranças ponderam mais. 
Quando você percebe a fragilidade 
humana, entende que aquilo afeta a 
todos e vê que mesmo assim aque-
la pessoa com transtorno mental é 
produtiva. isso sensibiliza natural-
mente quem cuida dessas pesso-
as e até melhora o nível do atendi-
mento dentro da loja. Na verdade, 
o PGT é complementar e só reforça 
o que já fazemos com outras práti-
cas, como por exemplo, o trabalho 
com aposentados.   

NEWSLET – Os resultados alcan-
çados com os profissionais com 
transtornos mentais estimulam o RH 
do Prezunic a evoluir ainda mais em 
2011?

Ronaldo Leal – Sem dúvida! O foco 
continuará a ser na inclusão. O varejo 
só não é mais democrático do que o 
Maracanã. Temos gente de todo o tipo 
de classe social no supermercado. E 
por isso, precisamos aprender e aten-
der bem a todos eles. Aceitar e respei-
tar o diferente ajuda muito a manter 
pessoas na empresa e, sobretudo, a 
atender com prazer.

“Há uMA  

AdEQuAçãO, Ou 

SEjA, ElES TêM 

uM HORáRIO 

dE TRABAlHO 

dIFEREnCIAdO 

E FlExívEl, 

dEPEndEndO  

dA COndIçãO  

E dO TIPO dE 

TRAnSTORnO dE 

CAdA uM”

ROnAldO lEAl
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Boas novas para o INSTITuTo cAPAcITARE

T
ransparência. Este valor, 
que já é uma das bases do 
instituto Capacitare (www.
institutocapacitare.com.br), 

será intensificado em 2011, ano para 
o qual está previsto aumento substan-
cial na demanda pela oferta de vagas 
para estágios nas empresas. Também 
para atender com velocidade e quali-
dade, o Capacitare, que já interage em 
redes sociais, como Facebook, Orkut 
e Twitter, irá inaugurar já no primeiro 
semestre um novo produto em Recru-
tamento & Seleção que apresentará 
diferenciais de tecnologia.

“Nossos profissionais estudam 
a fundo o jeito de trabalhar de cada 
empresa com a qual firmamos parce-
ria, afinal, quanto mais entendemos 
do negócio do parceiro, mais eficaz-
mente fechamos vagas; mas não so-
mos uma empresa que simplesmente 
pega candidatos no banco de dados 
e envia, temos uma metodologia que 
conhece o candidato em detalhes”, 
afirma Débora Nascimento, Gerente 
Geral do instituto Capacitare.

A empresa dirigida por Leyla Nasci-
mento, também Presidente da ABRH-

Nacional, tendo como sócio Joaquim 
Lauria, Diretor Executivo do Grupo 
LET, cresceu cerca de 20% entre 2009 
e 2010, consolidando-se pelos dife-
renciais de seus serviços. 

Entre os trabalhos de maior des-
taque, a equipe de profissionais do 
Capacitare montou e conduziu com 
sucesso o Programa de Estágios do 
Grupo EBX, do megaempresário Eike 
Batista. “Eles já tinham estagiários lá, 
mas pela primeira vez realizaram um 
programa estruturado de estágios”, 
acrescenta Débora. Também foram 
consolidados, entre muitos outros, 
o trabalho com a Shell Brasil e am-
pliada a atuação junto a TV Globo. 
Em 2009, o Capacitare tinha realiza-
do um programa de estágios na TV 
Globo apenas em nível técnico. Mas 
em 2010, coube aos seus profissio-
nais todo o Programa Estagiar da TV 
Globo, tanto em nível técnico como 
no superior, o que significou mais de 
150 vagas para estágio. 

De administradores a engenhei-
ros de produção, passando pelas 
psicólogas, quem está no Capacita-
re atua em rede nacional, por meio 

de um sistema online que permite 
assertividade e agilidade nas res-
postas. “Com a vinda da nova Lei 
de Estágio precisávamos aprimorar 
o nosso atendimento; hoje temos 
o controle dos recessos dos esta-
giários online, bem como as reno-
vações e cancelamentos; tudo é 
registrado e pode ser acessado em 
qualquer momento pela própria em-
presa cliente”, informa Débora que 
também atribui ao trabalho diário 
junto às instituições de ensino, boa 
parte da capacidade da empresa 
em localizar pessoas certas para as 
posições demandadas. 

Outra grande novidade para 2011 
é que o instituto Capacitare começa 
a ser procurado por empresas que 
querem fazer programa de estagiá-
rios em 2011 para que estas pesso-
as, em 2013, 2014 e 2016, possam 
ser gestores de seus negócios em 
megaeventos como a Copa do Mun-
do e os Jogos Olímpicos. Serviços, 
Turismo, Entretenimento e Eventos 
são áreas que já estão formatando 
programas de estágio para o período 
2011-2013. Fiquem ligados!   

Alexandra Faller, 
Coordenadora do 
Recrutamento & 
Seleção, entrevista 
o candidato 
Edmilson Melo, 21 
anos, estudante de 
Jornalismo
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E
le tem atributos que muito 
gestor de pessoas sonha 
colocar em prática: paixão 
e elevada capacidade de 

inovação, facilidade em transitar e se 
adaptar a diversas mídias, visão de fu-
turo. Um dos criadores da Rádio CBN – 
aquela que “toca notícia” – há 17 anos, 
o jornalista Sidney Rezende, aos 51 
anos, já alça vôos pela internet. Com 
qualidade! Seu site, o SRZD (www.
srzd.com), é o maior endereço eletrô-
nico independente do Brasil, com mé-
dia mensal de 3,5 milhões de acessos. 
A proposta de editorias diferenciais, 
como uma que cobre Carnaval todos 
os dias do ano, já vingou.

Atualmente ancorando o Conta 
Corrente, programa da Globo News 

(Globosat), Sidney lembra que sua 
paixão inicial era o cinema. Fã con-
fesso da arte de Glauber Rocha e Jo-
aquim Pedro de Andrade, graduou-
se em Jornalismo pela PUC-Rio. 
Casado e pai de dois filhos também 
jornalistas, Francisco (25) e Maria 
Clara (26), Sidney sempre teve fa-
cilidade em pensar e agir diferen-
te. Quanto tinha nove anos venceu 
uma eleição para o grêmio escolar 
da escola primária com uma chapa 
de nome bem incomum: Apolo 11. 
O pequeno empreendedor, que viria 
a decolar décadas mais tarde, hoje 
nos fala sobre como podemos usar 
a Comunicação como aliada para o 
sucesso das práticas em Recursos 
Humanos. 

NEWSLET – Como comunicar sem 
complicar?

Sidney Rezende – Usando franqueza 
e transparência. Criando espaço para 
dizer e ouvir, na mesma proporção. O 
gestor precisa, antes de comunicar, 
definir metas de curto, médio e longo 
prazo. Dizer qual é a base sob a qual os 
funcionários devem transitar. Os valores 
de ética, civilidade, disciplina, compro-
missos mútuos. A própria remuneração 
não deve ser um problema, desde que 
a comunicação sobre ela seja sincera. 
No momento em que você explica para 
onde vai, tudo fica mais claro. 

NEWSLET – E como deve ser a lingua-
gem dessa comunicação?

SIdNEy REZENdE (jornalista)

“Comunicação eficaz é diferencial nas Relações Humanas”

PERSoNAGEm – cAPA

Foto: divulgação SRZd
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Sidney Rezende – Não há uma receita. 
As culturas e pessoas são diferenciadas. 
Pode se ter um gestor tímido no trato 
com seu pessoal e ao mesmo tempo ou-
sado em sua forma de comunicar. Pode 
haver alguém extremamente popular, 
“amigão” e não ser eficaz no resultado 
da comunicação.

NEWSLET – Por que?

Sidney Rezende – O chefe “amigão” é 
o pior comunicador. Ele esconde infor-
mações e mascara sua incompetência 
gerencial por meio “daquele chopinho”, 
no agrado populista ao funcionário. Nor-
malmente é o chefe que o trabalhador 
mais gosta. Ele chega ao trabalho e vai 
conversar com o funcionário colocando 
o pé em cima da mesa, fica ali muito 
tempo. No entanto, o resultado desse 
tipo de “gestão” fica abaixo dos resulta-
dos que se necessita. É preciso ter uma 
autoridade que se dá pela conquista do 
respeito, mas estabelecendo metas. 

NEWSLET – E como se dá a conquista 
do respeito pela forma de comunicar?

Sidney Rezende – A melhor forma de 
Comunicação é aquela em que REAL-
MENTE você tem condições de dizer 
para o seu líder ou para o seu liderado 
aquilo o que pensa. 

NEWSLET – Isso evita os desgastes 
das fofocas?

Sidney Rezende – Mais ou menos. O 
rádio-corredor vai existir sempre. É uma 
maneira das pessoas “dizerem mais no 
varejo o que pensam no atacado”. Não 
tenho medo dessa forma de diálogo. O 
que mais me preocupa é quando você 
não tem condições psicológicas de fa-
lar com seus superiores o que pensa. 
Quando há inibição. Todo gestor gos-
ta de dizer que sua sala está de portas 
abertas, mas, na prática, muitas vezes é 
mentira. Ele diz: “Estou ocupado!”. Além 
disso, muitos mentem para o funcioná-

rio, porque, na verdade, ele (gestor) tem 
convicções sobre para onde quer levar 
a empresa e com quem ele quer levar. 
Mas não ouve a base. E normalmente 
o resultado é ruim, porque aquele que 
não é ouvido faz só o trabalho básico, o 
feijão-com-arroz. 

NEWSLET – Há uma teoria que diz 
“não mande um e-mail longo para 
um diretor porque ou ele não vai ler 
tudo, ou não vai responder e, se res-
ponder, será lacônico”. O que você 
pensa sobre isso?

Sidney Rezende – Concordo. É preciso 
ir direto ao ponto em uma comunicação 
eletrônica. Um e-mail não é uma obra ou 
um tratado e nem uma frase de twitter. 
Se você puder ajudar a si e ao outro a 
ganhar tempo também é interessan-
te. Todo mundo hoje faz muita coisa o 
tempo todo. Sugiro que as pessoas se 
comuniquem de forma mais breve, mas 
sem deixar de lado algo muito impor-
tante: o afeto. Respostas curtas podem 
incluir o calor humano. Uma vez um co-
lega meu de faculdade assumiu um car-
go de alta chefia e lhe enviei um e-mail 
caloroso em duas frases curtas. Ele res-
pondeu com duas letras: OK. Ficamos 
anos sem nos falar. Como eu dou um 
grande abraço em alguém, um amigo, 
e ele responde apenas com um OK?! 
isso me quebrou. Afeto na comunicação 
não significa perder tempo. Se acontece 
isso em uma relação pessoal, imagine 
que efeito pode gerar em uma relação 
profissional.

NEWSLET – O gestor então deve se-
parar um tempo para se dedicar à Co-
municação... 

Sidney Rezende – Sim. E quando su-
prime esse tempo está cometendo gra-
ve erro. Acontece. Há gestores que se 
acham superiores aos demais por terem 
a palavra final. Na verdade, ele deve ter 
a consciência de saber que foi ungido a 
estar ali. De que deve consolidar a sin-

ceridade, respeito, afeto e transparência 
em sua comunicação. Eles precisam até 
aprender com os técnicos de futebol, 
voleibol, a miximizar a potencialidade in-
dividual dos elementos da sua equipe.

NEWSLET – E como isso pode ser 
feito?

Sidney Rezende – Ele tem o dever de 
olhar o todo e comunicar a todos que 
está valorizando as individualidades. 
Tudo o que ele planejar sobre a equipe 
tem que ser dito a todos; isso oxigena 
a empresa. Nesse sentido, uma atitude 
vital é abolir o puxa-saquismo. O gestor 
não precisa sinalizar que não quer o pu-
xa-saco, basta agir com personalidade, 
independente do que o puxa-saco dis-
se, mesmo que o desagrade.  

NEWSLET – Temos twiter, msn, face-
book, blog, orkut, skype, e-mails, mala 
direta. De que forma o gestor pode 
usá-los para não se distanciar de seu 
funcionário, ou seja, como aliados?

Sidney Rezende – Condeno o bloqueio 
de qualquer uma dessas redes sociais 
nas empresas e a investigação que algu-
mas empresas fazem no e-mail de seus 
funcionários. Mas isso não significa que 
você não deva dizer ao seu funcionário 
que o uso dessas redes sociais devem, 
ali, estar em harmonia com uma missão 
corporativa. A rede social agrega valor 
ao trabalho. 

NEWSLET – Mas e o bate-papo com 
namorados, paqueras, amigos...?

Sidney Rezende – Se a alegação for 
esta, o erro é do gestor no recrutamento 
ou no treinamento. Se ele recruta funcio-
nários dos quais não confia então estes 
não servem para a sua organização.

NEWSLET – Não seria importante o 
gestor e o CEO tomarem consciência 
de que uma comunicação mal feita 
pode gerar desastres?
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PERSoNAGEm – cAPA

Sidney Rezende – Eles já sabem, mas 
muitas vezes não conseguem controlar 
ou evitar esses ruídos. Desconhecem 
por onde começar, com quem fazer. Há 
um cuidado extremo e equivocado de 
muitos empresários com os jornalistas 
da mídia tradicional. Ao invés de dialo-
gar e abrir canais com a imprensa for-
mal, muitos preferem não falar com ela. 
O ideal é que a imagem da sua empre-
sa deve ser a mais positiva e difundida 
possível, de uma maneira inteligente e 
planejada. 

NEWSLET – Hoje as redes sociais es-
tão revolucionando a rotina das pesso-
as. Quem não estiver no Facebook ou 
“twitando” vai estar fora do mercado?

Sidney Rezende – Contesto “obrigatorie-
dades”! Nós estamos nas redes sociais, 
mas há muitos outros segmentos que 
podem estar fora. Quem faz o caminho 
é o ser humano. Para nos relacionarmos 
bem devemos ter um olho crítico diante 
de redes sociais. Se a sua missão pedir 

o uso da rede social, isso é bom senso. 
Usar por usar, não faz sentido.

NEWSLET – Para onde a Comunica-
ção está caminhando?

Sidney Rezende – Ainda haverá uma 
revolução maior da Comunicação pela 
internet. A internet antecipa tudo e sem 
censura, inclusive as mazelas humanas. 
Em 2011 haverá uma discussão muito 
profunda sobre o papel da internet em 
relação à combinação de culturas e 
conceitos. Uma salada! O ideal é você 
cruzar informações da internet com a 
das outras mídias, rádio, TV, revistas e 
jornais impressos. 

NEWSLET – E como você vê o futuro 
da relação entre RH e Comunicação? 

Sidney Rezende – Em veloz expansão 
e se complementando muito mais. Por-
que a Comunicação está cada vez mais 
fazendo parte da vida das pessoas e o 
RH, cada vez mais, cuida delas, decide 

com elas. Comunicação não é só infor-
mar, mas, sobretudo, ouvir, dar retorno 
e gerar um diálogo com resultados efe-
tivos. Afina de contas, é dramático o RH 
estar feliz da vida em realizar algo, mas 
não saber comunicar isso ao restante da 
empresa. 

“SuGIRO QuE 
AS PESSOAS SE 

COMunIQuEM dE 
FORMA MAIS BREvE, 

MAS SEM dEIxAR  
dE lAdO AlGO  

MuITO IMPORTAnTE: O 

AFETO.”
SIdnEy REZEndE

Foto: divulgação SRZd



Novembro / Dezembro | 2010 | 9

SERvIçoS LET

A 
excelência e a assertivi-
dade de um processo de 
recrutamento e seleção, 
quando necessário, po-

dem prescindir, em muitas etapas, do 
contato físico. Foi o que aconteceu 
em maio deste ano quando as profis-
sionais de RH do Grupo LET, Joana 
Benito e Bruna Garcia, encaminharam 
ao cliente iFF Essências e Fragrân-
cias, Eduardo Darze, 36 anos, para o 
cargo de Coordenador de Logística. 
Tratava-se, conforme definia o perfil, 
de um cargo de liderança, com alto 
nível de exigência comportamental e 
técnico (que se traduzia, também, em 
experiência no mercado). 

Casado e pai de dois filhos, Eduar-
do era Gerente de Operações Logís-
ticas da Cellofarm, em Serra (ES) e 
dispunha de muito pouco tempo para 
poder se deslocar ao Rio. Ele não 
conhecia o Grupo LET, mas mesmo 
assim foi localizado por Bruna Garcia 
por meio de uma busca refinada. As 
primeiras entrevistas foram pelo te-
lefone. Bruna e Joana fizeram toda a 
interface de Eduardo com os gestores 
da iFF. 

Além do desejo de retornar ao Rio 
(ele e a esposa são cariocas) e do 
peso da iFF no mercado, o feedback 
constante que o Grupo LET deu ao 
candidato contribuiu para que ele se 
motivasse a bancar do próprio bolso 
três das quatro viagens que fez ao 
Rio durante o processo seletivo. “As 
profissionais do Grupo LET foram for-
midáveis comigo, mantendo-me infor-
mado sobre cada passo do processo 
com extrema precisão, mesmo quan-
do não havia notícia eu recebia e-mail 
informando o que ainda faltava”, reve-
la Darze, que no Rio também já havia 
atuado pela Glaxo Smith Kline e pela 
Lafarge Cimentos.

Era preciso estar focado na opor-
tunidade que se abria. “Somos treina-
das para assimilar e aplicar uma cul-
tura que prioriza o feedback (retorno) 
ao cliente, seja ele candidato ou em-
presa, na mesma proporção”, informa 
Bruna. Já o potencial de liderança do 
candidato foi identificado, segundo 
ela, ao telefone, pela firmeza e clareza 
com as quais ele transmitia as infor-
mações. “Esta postura me passava 
credibilidade o tempo todo”, admite.

O feeling de Bruna de que Eduar-
do Darze era a pessoa certa para o 
cargo certo, se confirma nas palavras 
de Everton Oliveira, Diretor de Opera-
ções da iFF para a América Latina: “A 
contratação do Eduardo foi totalmen-
te assertiva no sentido de que buscá-
vamos alguém que tivesse bastante 
habilidade no relacionamento inter-
pessoal e liderança de equipes; por 
ocupar uma posição de complexida-
de elevada ainda está em adaptação, 
mas nossa expectativa em relação a 
ele é muito positiva”, assegura.

Colocando-se no lugar de Joana 
e Bruna, Eduardo admite que, hoje 
em dia, recrutar um bom líder é tarefa 
desafiadora, pois este tipo de cargo 
requer pessoas com cada vez maior 
capacidade de escutar outras que es-
tão abaixo dele mesmo na empresa, 
o que exige complexidade de análise 
durante a seleção. 

O exemplo citado nesta matéria se 
repete, com frequência, também nas 
outras unidades e posições onde os 
profissionais do Grupo LET são de-
mandados a atuar com qualidade e 
eficácia.

PRocESSo 
SELETIvo 
com 
ExcELêNcIA!
Eduardo Darze 
(IFF Essências e Fragrâncias)
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HaRmonIzaDos
Da esquerda para a direita, 
Everton Oliveira e Eduardo Darze, 
da IFF Essências e Fragrâncias
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mERcAdo / SÃo PAuLo

A
s dinâmicas de relacio-
namento do mercado de 
trabalho sugerem, já com 
eloquência aos profissio-

nais, que eles orientem suas carreiras 
muito mais pela paixão em projetos e 
construção de legados do que pelo 
mero intuito de galgar cargos de alta 
hierarquia, que nem sempre corres-
pondem a um ganho de conhecimen-
to e prazer. 

Garra. Sede. Prazer pelo trabalho. 
Desafio todo dia. Oportunidades. im-
previsibilidade. Todas estas palavras 
são moedas comuns aos profissionais 
da Ranbaxy Farmacêutica, maior mul-
tinacional indiana do segmento e que, 
apenas no Brasil (escritório em São 
Paulo e laboratório em São Gonçalo - 
RJ), movimenta cerca de U$ 50 milhões 
por ano com seus atuais 170 funcioná-
rios. E para os próximos cinco anos, 
com a ampliação da operação no Rio 
de Janeiro, a previsão é a de atingir a 
cifra dos U$ 150 milhões anuais. 

  Os números se sustentam pelo foco 
estratégico em pessoas. Segundo Cân-
dido Barbosa, Diretor de Recursos Hu-

manos da empresa para a América La-
tina, a Ranbaxy tem seu corpo diretivo 
muito voltado em manter e intensificar 
a qualidade e diversidade de desafios 
que motivem suas pessoas. “Desafio é 
parte permanente da vida das pessoas 
dentro da empresa e não poderia ser 
diferente, nós do RH estamos sempre 
presente às decisões, ao lado do Coun-
try Manager (CEO no Brasil); há liber-
dade ampla em se dizer o que cada 
um pensa e as grandes ideias são fruto 
desta política”, assegura Cândido.

A Ranbaxy, que este ano, completa 
uma década no Brasil, vem acreditando 
no potencial criativo e empreendedor 
do profissional brasileiro. A empresa, 
que hoje tem duas divisões (a hospitalar 
e a de genéricos) e está desenvolven-
do a terceira (a de produtos de marcas 
próprias – brand division), maximiza o 
potencial de talentos como Daniel Por-
tela, que com apenas 26 anos, já ocupa 
a posição de Gerente de Produto. Ca-
sado, com uma filha de quatro meses, 
este pernambucano, radicado em São 

Paulo, ingressou na Ranbaxy aos 18, 
em março de 2004 como Estagiário 
de importação. Professor particular de 
inglês, colocou o currículo no site da 
empresa e pouco tempo depois foi se-
lecionado. Não tinha ideia do quê era a 
Ranbaxy. Hoje não tem ideia do quanto 
ainda pode evoluir na empresa. Porque 
em um ambiente em que se vive por de-
safios, nem o céu é o limite.   

A Ranbaxy já mudou muito e, a cada 
mudança, Daniel garante estar mais mo-
tivado. Ele já teve sete líderes (ou gesto-
res), em seis anos, e sempre aproveitou 
o contato com cada um para aprender 
pontos positivos. “Temos uma cultura de 
geração e aplicação de ideias, na qual 
mesmo um estagiário entra na sala de 
diretores para opinar; aproveito para 
aprimorar constantemente o meu filtro 
de novas ideias, discernindo o momen-
to ideal para aplicar cada uma delas”, 
esclarece o Gerente de Produto, que 
já esteve por três vezes na Índia (matriz 
da empresa), uma delas, em 2008, para 
receber uma premiação pelo Brasil jun-

Ranbaxy
sede por Desafios

movIDos a DEsaFIos
Da esquerda para a 

direita, Daniel Portela 
e Cândido Barbosa
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tamente com o Presidente da empresa 
no Brasil, Cândido Barbosa e mais dois 
executivos brasileiros por ter sido na-
quele ano a divisão mundial que mais se 
desenvolveu – cerca de 150% em 2007! 

Ainda segundo Daniel, é pouco co-
mum na Ranbaxy ver algum funcionário 
inibido em se expressar, o que acaba 
produzindo campo fértil aos projetos 
vencedores. “Se as pessoas fossem in-
timidadas a não opinarem, penso que o 
nível de aprendizado seria muito baixo”, 
acredita Daniel. Sendo assim, as novas 
ideias são colocadas por todos indepen-
dente se vão ser aplicadas ou não. 

E que desafios Daniel já teve que li-
dar? Um deles foi o job rotation que o 
levou da área de Suprimentos para a de 
Marketing. “Absorvi um dilúvio de infor-
mações em apenas um mês e meio; a 
paixão e a curiosidade pelo novo, além 
do intenso suporte da área de RH, que  
me ajudou muito”, lembra o executivo. 
E durante suas viagens à Índia ele es-
teve frente a frente com desafios que o 
ensinaram como atuar com agressivida-
de nos negócios, uma marca da cultura 
local. “O indiano e a própria Ranbaxy 
nos comprovam com cada atitude como 
não devemos ficar pensando dentro da 
caixa”, refere-se Daniel em relação às 
obviedades das descrições puras dos 

cargos em organogramas gessados. Na 
Ranbaxy,...não funciona assim. 

A boa dose de imprevisibilidade de 
um mercado farmacêutico que exige 
inovação o tempo todo tem íntima rela-
ção, segundo Daniel, com pesquisa e 
desenvolvimento. “O que muda são as 
pequenas maneiras de se fazer as coi-
sas”, indica ele que sugeriu certa vez à 
empresa que mudasse a importação de 
suprimentos da via marítima para a aé-
rea, uma medida que trouxe economia 
e possibilidade substanciais de investir 
mais na qualidade do produto. 

Nesse caminho, o intraempreen-
dedorismo é uma ferramenta natu-
ral dentro da Ranbaxy que em 2004 
deslocou o então Diretor Comercial, 
Francisco Azevedo, carioca, para as-
sumir o cargo de Country Manager no 
Peru. Desafio atraente. “Confiamos a 
uma série de profissionais a gerência 
de novos negócios e estimulamos os 
grupos empreendedores”, diz Cândi-
do Barbosa, ao citar, por exemplo,o 
Projeto Campeão, pelo qual a empre-
sa identifica algumas áreas de neces-
sidade para o negócio. Neste projeto, 
grupos multidisciplinares (profissio-
nais de várias áreas) trabalham jun-
tos, debatendo problemas e buscan-
do soluções possíveis.

Com um ambiente de trabalho como 
este de Daniel ou o de Francisco, asso-
ciado à capacidade de relacionamento 
dos líderes, a Ranbaxy não tem dificul-
dades em atrair e, menos ainda, em 
reter talentos. E embora a questão do 
Desafio seja forte, Treinamento e De-
senvolvimento, de acordo com o Diretor 
de RH Latam, também são importantes 
para a unidade brasileira da Ranba-
xy que tem uma das melhores médias 
mundiais em horas de treinamento entre 
todos os 46 países nos quais a empresa 
está presente. Formar jovens gestores é 
um objetivo claro. “Ensinar a gerenciar 
pessoas é uma necessidade porque 
isso gera os melhores resultados”, jus-
tifica Cândido. 

Descobrir e produzir talentosos ge-
rentes brasileiros continuará sendo prá-
tica na Ranbaxy Farmacêutica, afinal a 
América Latina e, em especial o Brasil, 
estão sendo vistos como uma região de 
grandes oportunidades e de investimen-
to. “investiremos onde for mais oportu-
no”, confirma Cândido que participa ati-
vamente das decisões sobre o negócio 
da empresa no Brasil. 

Vale a pena confiar. Por que? Vamos 
aos fatos. Em junho de 2008, a Ranba-
xy entrou em uma aliança com uma das 
maiores organizações em inovação 
no mercado japonês, a Daiichi Sankyo 
Company Ltd., para criar uma empresa 
mais potente em medicamentos genéri-
cos. A entidade combinada agora está 
entre as 20 maiores empresas farma-
cêuticas do mundo. No bom sentido, 
essa política “agressiva”, como o his-
tórico da empresa indica, não irá pres-
cindir de seu maior ativo: os valores de 
suas pessoas. 
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Sede da  
Ranbaxy na Índia

O trabalho em equipe é decisivo 
para o sucesso do negócio
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R
eferência em Psicanálise, 
Luiz Alberto Py conversa co-
nosco sobre Equilíbrio, Har-
monia e sobre o quanto esta 

ciência que muita gente – infelizmente, 
segundo ele – só procura quando tem 
“uma ferida”, pode contribuir para aju-
dar aqueles que nas empresas lidam 
com este misterioso ser: o humano. 

Aos 70 anos de idade – 48 de Psica-
nálise – Py já teve como clientes o músi-
co Cazuza e o ator Hugo Carvana, entre 
muitas outras personalidades, as quais, 
por ética, não revela. “Só cito quem me 
citou”, confirma. Na TV é constantemen-
te convidado para opinar sobre casos 
polêmicos ou ainda para atuar junto aos 
visitantes da casa mais vigiada do Brasil 
– esteve nas três primeiras edições do 
Big Brother Brasil.

Py garante nunca ter sido um segui-
dor de uma tendência só. “Já li, estudei e 
provei de tudo”, diz ele que aos 36 anos 

foi à Los Angeles (EUA) refazer sua aná-
lise com aquele a quem considera o me-
lhor do mundo: o inglês Wilfred Ruprecht 
Bion. Na literatura, lança seu oitavo livro 
“Amor e Superação” (Editora Rocco), 
oferecendo dicas para as pessoas que 
não conseguem lidar com perdas amo-
rosas, sobretudo mortes e separações.  

NEWSLET – Por que há tamanha difi-
culdade em se atingir equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional?

Luiz Alberto Py – Prefiro usar a palavra 
Harmonia. Equilíbrio pressupõe lados 
iguais e Harmonia te dá a possibilidade 
de pensar em uma integração onde as 
partes não são necessariamente iguais. 
Uma Harmonia quer dizer que há um 
momento em que um lado precisa pre-
dominar, mas que isso não deve ser mo-
tivo de conflito. A questão do desequi-
líbrio passa pelo conflito e a Harmonia 

sugere a possibilidade de resolver esta 
situação de conflito. 

NEWSLET – O auto-conhecimento é 
atalho para a Harmonia?

Luiz Alberto Py – É um elemento impor-
tante. Mas é a autoestima o alicerce da 
saúde mental. A partir dela, consolida-
da, todos os processo de harmonização 
e administração de conflitos se tornam 
mais fáceis de serem superados.

NEWSLET – Então de onde vem a de-
safio humano em se ter autoestima?
 
Luiz Alberto Py – A dificuldade de se 
atingir a autoestima é uma característi-
ca racional. A razão nos dá uma cons-
ciência de um futuro a ser preparado, 
previsto, organizado, modificado. Nós 
plantamos agora para colher depois. 
Esta noção gera um conflito interno en-
tre razão e emoção. 

NEWSLET – Em qual sentido?

Luiz Alberto Py – O conflito começa 
quando você não faz algo que gostaria 
de fazer visando um resultado melhor 
mais adiante. E é passado de pai para 
filho, quando dizemos ao filho “agora é 
hora de dormir, porque amanhã tem que 
acordar cedo”, ou “não come doce, por-
que você vai jantar daqui a pouco”. O fu-
turo está sempre presente, reprimindo o 
impulso imediato. E depois vem a escola 
que prepara o seu futuro. Tudo por meio 
da razão, todos os dias, o dia inteiro.    

NEWSLET – Mas em que o tal “conflito” 
tem realmente a ver com a autoestima?

Luiz Alberto Py – Quando a criança é 
educada, os pais, de forma explícita ou 
não, dizem aos seus filhos que o “que é 
bom” é vem do aspecto racional: estudar, 
tomar banho, escovar os dentes, dormir 
cedo. E o “que é ruim”, em geral, tem a ver 
com o emocional: chorar, fazer bagunça, 
escolher a hora de dormir. E assim, des-

LuIZ ALBERTo Py
baTE-PaPo com...

...afinal, a Psicanálise pode contribuir para a Gestão de Pessoas
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de criança, começamos a “criar lesões” 
na autoestima. Meu trabalho é recuperar 
a autoestima. Ouço muita gente dizer que 
“vou ser feliz no dia em que ganhar não 
sei o quê”. E não vai! Autoestima não de-
pende de um “evento” externo.

NEWSLET – Ajudando pessoas e equi-
pe a recuperar a autoestima, a Psicaná-
lise pode ser usada nas empresas?

Luiz Alberto Py – Acredito que sim. Por 
exemplo, uma vez fui palestrar para pro-
fissionais de telemarketing, uma das pio-
res profissões possíveis, porque você 
está em uma “jaula”, falando com pes-
soas insatisfeitas e sob muita pressão. 
Falei a elas (atendentes), para não tomar 
a irritação como algo pessoal, procurar 
manter a calma, entre outras coisas bá-
sicas. E as ouvi. Tenho certeza de que 
se pudesse fazer este trabalho de uma 
forma continuada, e não pontual como 
foi, o resultado seria muito melhor. 

NEWSLET – Ouvir faz a diferença? 

Luiz Alberto Py – Mas não basta ser 
ouvido. Digo aos meus clientes que me 
passem informações que eu possa de-
volver a eles e que escutem o que digo. 
Porque muitas vezes a pessoa fala, mas 
não está aberta a prestar atenção nas 
respostas do outro. Escutar significa 
não apenas entender as palavras ditas, 
mas procurar o sentido delas. Outra coi-
sa: deve-se procurar corrigir as falhas 
de comunicação entre aquilo que sai do 
cérebro da pessoa que fala, vem pela 
boca, entra no ouvido da outra pessoa e 
vai ao seu cérebro. Há uma perda inevi-
tável. Se eu digo algo que te parece es-
quisito, não engula isso. interpele-me. 

NEWSLET – Um dos problemas na 
empresa é que as pessoas engolem e 
não falam...

Luiz Alberto Py – Porque existe uma 
relação autoritária que deveria ser tra-
balhada psicanaliticamente.

NEWSLET – Um líder pode ser visto 
por seu liderado como “aquele que 
tem poder”, no sentido negativo. Como 
a Psicanálise pode amenizar isso?

Luiz Alberto Py – Podemos intervir 
apontando onde estão “os desvios”, 
porque este não é um sentimento que 
aconteça de forma igual em todas as si-
tuações. Certa vez dava assessoria para 
empresas familiares, estudando suas 
peculiaridades. interessantes que ana-
lisamos as questões de comunicação 
como as de dupla mensagem, a pessoa 
diz uma coisa, mas quer dizer outra. 
Em empresa você encontra muito isso. 
É uma tarefa complicada para um líder 
abrir uma oportunidade de diálogo com 
os seus liderados. As pessoas deveriam 
fazer Psicanálise para se aprimorar e 
não apenas para curar-se de um sofri-
mento. Costumo dizer que quando você 
“sai do buraco” é que se descortina uma 
possibilidade fantástica de evolução. 

NEWSLET – E o mercado que contrata 
serviços de Psicanálise já está maduro 
para enxergá-la dessa forma?

Luiz Alberto Py – Não muito. Muitas 
pessoas quando vêm ao meu consul-
tório querem saber porque ficaram com 
problemas, quando na verdade deve-
riam era querer ficar bem. Quando o 
canal GNT me chamou para um debate 
sobre a morte do Michael Jackson me 
cabia “falar da influência negativa do pai 
do Michael Jackson”. O pai dele pode 
ter cometido erros enormes, mas e o 
acertos, por quê não foram levados em 
conta?! Esta é uma visão deturpada de 
só querer ver o lado ruim.        

NEWSLET – Quebrando esse viés ne-
gativo, o medo dos extremos deve ser 
repudiado? 

Luiz Alberto Py – Sim, a própria Harmo-
nia acolhe com facilidade a possibilida-
de de uma ação extremada. Homem e 
mulher, sabemos, são muito diferentes. 

Quando ficam juntos há um esforço de 
harmonizar diferenças que vão existir 
sempre. E pode ser feito de duas ma-
neiras: ou você usa as diferenças de 
forma complementar ou você entra em 
uma rivalidade que leva ao afastamento. 
Por sua vez, a Harmonia nas empresas 
é muito importante. Você contrata um 
funcionário para vir complementar algo 
em sua empresa, portanto não se deve 
recriminá-lo se ele não faz algo que não 
é da competência de seu perfil. 

NEWSLET – Entrar em Harmonia sig-
nifica que os dois lados devem ceder 
um pouco?

Luiz Alberto Py – Em geral, cedem um 
pouco, mas, sobretudo, devem estar 
isentos de vaidade. Se você tem auto-
estima não precisa pensar nessa espé-
cie de droga que é a vaidade. Ou seja, 
você precisa ser elogiado para se sentir 
bem, precisa comprar uma roupa nova. 
Ás vezes dá certo, mas sempre te exi-
ge mais. Mas, qualquer coisa que dê 
errado, destrói esse “castelo”. Para se 
chegar a esta harmonia é preciso que as 
pessoas estejam trabalhando sua auto-
estima, colocando o direito de se gostar 
no resultado do trabalho.

“ESCuTAR SIGnIFICA 
nãO APEnAS EnTEndER 

AS PAlAvRAS dITAS, 
MAS PROCuRAR O 

SEnTIdO dElAS... SE 
Eu dIGO AlGO QuE TE 

PARECE ESQuISITO 
nãO EnGulA ISSO. 
InTERPElE-ME.”

luIZ AlBERTO Py
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E
ducação será em 2011 mais 
do que nunca o foco de quem 
lida com pessoas nas organi-
zações para buscar “um algo 

a mais” na ofertas de produtos e serviços 
aos clientes. Nessa linha, aprimorando 
os seus colaboradores, os RHs já estão 
mesclando cursos online (o “E-learning”) 
aos presenciais. Os cursos à distância 
estão ajudando muito os profissionais a 
melhorarem a gestão de seu tempo, pois 
podem ser feitos em qualquer lugar e ho-
rário. Mas há muito mais do que isso. 

“Na Alemanha, por exemplo, empre-
sas estão contratando profissionais com 
formação à distância porque estes cur-
sos geram pessoas mais disciplinadas, 
mais flexíveis, que escrevem melhor, que 
trabalham em grupo com mais assertivi-
dade e não têm medo da tecnologia; foi 
o que disse a mim um executivo de uma 
empresa brasileira que foi lá visitar for-
necedores”, assegura o professor Sta-

vros Xanthopoylos, Diretor Executivo do 
Programa FGV Online, divisão da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) que oferece 
160 cursos online de extensão (de 30 a 
120 horas), mais 12 MBAs a um total de 
62 organizações conveniadas. 

Segundo o executivo do FGV Online, 
os cursos têm o desafio de formar os 
chamados “Cidadãos Digitais”, incluindo 
aqueles que chegaram ao mercado antes 
da parafernália digital neste universo de 
alta tecnologia e velocidade de resposta 
às ações solicitadas. “Se não faço isso, 
eles perdem competitividade”, justifica. 
Os cursos online têm a capacidade de 
aprimorar a leitura crítica e a escrita, ha-
bilidades nas quais o brasileiro, em geral, 
falha seguidamente. “Em uma aula pre-
sencial a fala do professor supre a leitura; 
mas em um contato online é preciso ler e, 
se bem realizado, aguça habilidades que 
você deixou para trás; já ao nativo digi-
tal, com diversas telas abertas ao mesmo 

tempo, ensinamos ele a ter foco no uso 
dessas ferramentas”, esclarece o profes-
sor Stavros.

Entre os cursos oferecidos pelo FGV 
Online estão os de Gestão de Pessoas, 
MBA Executivo em Marketing, Gestão 
de Projetos (um dos mais procurados). 
Gestão Pública, Ética e Marketing (ver 
em (www.fgv.br/fgvonline). Todos têm a 
chancela do MEC (Ministério da Educa-
ção e Cultura). A procura tem crescido 
nos últimos três anos em progressão 
geométrica: em 2007 foram 16.900 alu-
nos; 32.7370 em 2008; 50.600 em 2009 
e, apenas no primeiro semestre deste 
ano, 51.080. 

Também há os cursos (de extensão 
e pós-graduação) feitos sob medidas 
para empresas, seja para suas univer-
sidades corporativas ou para projetos 
específicos, um dos quais exemplifica-
do pelo professor Stavros: “Temos um 
projeto com uma empresa de constru-

E-LEARNING  
consolida os “cidadãos digitais”

O Professor  
Stavros Xanthopoylos, 

do FGV Online
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ção no qual o estagiário teria que ir a 
uma obra distante. Não dá para ele ir. Só 
nas férias. Criamos um ambiente online, 
no qual ele pode interagir com o mentor 
dele, como se ambos estivessem nessa 
obra. O estagiário absorve conhecimen-
tos online e os aplica quando vai, de fato, 
ao local. Dessa forma, ele não perde seu 
tempo.”, conta.    

Mas curso sem contato físico não é 
enjoativo? Não. As experiências com-
provam que uma arquitetura pedagógica 
sofisticada também estimula a aprendi-
zagem. Para se ter uma ideia do que isso 
pode significar, há uma tutoria reativa, ou 
seja, se o aluno tem uma dúvida, faz uma 
pergunta e recebe uma resposta em um 
tempo limite que, no caso do FGV Online, 
não leva mais do que seis horas.  O tutor 
não apenas monitora o avanço, mas dá o 
tratamento de acordo com a necessidade 
de cada aluno. Se por exemplo, o aluno 
virtual não “entrar em sua sala” por um a 

dois dias, o tutor dispara um processo ao 
pessoal de suporte que entra em contato 
com este aluno por telefone ou torpedo 
SMS, questionando “o que está aconte-
cendo?!”. São 900 tutores formados no 
FGV Online. 

Mas não são eles quem cria os cur-
sos. Há outros 300 doutores no FGV On-
line responsáveis pela redação do texto 
de cada curso que vai a uma consultoria 
linguística que passa o material para a 
versão online. Cada curso é trabalhado 
por uma equipe multidisciplinar que en-
volve profissionais das áreas de Letras, 
Desenho instrucional, Pedagogia e We-
bdesign. “Nossa preocupação é desen-
volver um conteúdo no qual o aluno não 
se sinta isolado lendo a tela, ou seja, há 
movimentos, sons, para que o aluno in-
teraja com o conteúdo”, argumenta.

Para realizar um curso à distância o 
aluno FGV Online, além de login e se-
nha, recebe até sugestões de como or-

ganizar o seu tempo. 
O futuro da educação à distância no 

Programa FGV Online prevê saltos quân-
ticos. Segundo o professor Stavros, se-
rão intensificados o suporte às universi-
dades corporativas e as parcerias com 
instituições de ensino em países como 
inglaterra, Espanha e Austrália – a Uni-
versidade Aberta da Catalunha (Espa-
nha), uma das parcerias futuras, nasceu 
virtual há 15 anos e é destaque mundial 
na inovação em pesquisa. 

O E-learning dará contribuições de-
cisivas ao apagão de mão-de-obra em 
áreas como Varejo e Logística. Mas a 
grande novidade para 2011 fica por con-
ta do lançamento (em junho ou julho), 
nas cidades sedes da Copa do Mundo 
de 2014, de um curso online de Gestão 
Esportiva – em nível de extensão – fruto 
de uma parceria com a FiFA intermedia-
da pela CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol). É teclar e conferir.

    

Em 12 meses de 10.600 pessoas foram ca-
pacitadas online pelo iBGE (instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) no Programa 
de Certificação do Censo 2010 pela Escola 
Virtual do iBGE (http://escolavirtual.ibge.
gov.br). A opção por oferecer cursos online 
tem a ver com você aderir com uma nova 
forma de educar. Adilson Ribeiro, Gerente 
de Educação à Distância (EAD) do iBGE, 
afirma que a ideia de reduzir cursos não é 
o principal foco do investimento em E-lear-
ning. “Há neste formato de curso um poten-
cial de inovação muito grande, representa 
para nós uma nova maneira de desenvolver 
pessoas”, admite Adilson, que é graduado 
em Filosofia e atua há 33 anos no iGBE.

Segundo ele houve uma adesão muito 
expressiva de servidores do iGBE nos 27 
estados brasileiros aos cursos online até 
pela facilidade em estar disponível à orga-
nização e gerenciar grupos de estudo. “Fa-
zer um curso à distância requer postura di-
ferenciada por parte do aluno, maturidade, 
disciplina, senso de organização”, enume-
ra o Gerente de EAD do iGBE, instituição 
que contrata cursos do Programa FGV On-
line (como dois MBAs, por exemplo), mas 
também desenvolve seus próprios cursos.
Adilson acredita que a Educação à Distân-
cia é um importante aliado da Gestão Pú-
blica no desenvolvimento de pessoas com 
mais capacidade de tomar decisões inova-

doras e proativas. É o caso de Zandonai-
de Mensor, 32 anos, Analista de Sistemas 
do iGBE que adorou a experiência online. 
“Este tipo de cursos me ajuda a entender 
melhor o meu tempo e me permite estar 
disponível para atendimentos de urgência, 
basta eu colocar um lembrete onde parei”, 
explica.
Outro diferencial do E-learning citado por 
Adilson é que os cursos estão promoven-
do uma revolução na gestão pública no 
que diz respeito a aprender e apreender. 
“Sem dizer que isso é a panacéia, é baca-
na ver cursos online educando as pessoas 
a absorverem novos e necessários hábi-
tos”, conclui.    

Escola Virtual do IBGE: 
“revolução de capacitação”

Adilson Ribeiro
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Férias são um momento para 
que você se desligue do uni-
verso do trabalho. Não importa 

o que você faz. Diminua o foco com a 
internet, não abra e-mail de trabalho, 
reduza o número de ligações via celu-
lar. O ideal é que nas férias o celular 
seja tão somente um agente de co-
municação de urgência, apenas para 
você ser localizado. Boas opções são 
as viagens, ou passeios a uma praia 
distante, uma pousada ou a um hotel 
fazenda. O contato com a natureza fa-
cilita os exercícios de reeducação da 
respiração. Deve ser uma desintoxi-
cação mesmo. Veja e, sobretudo, faça 
coisas novas! Procure se alimentar de 
forma natural, com dieta balanceada, 
grãos, frutas e muitos verdes, sem 
agrotóxicos. 

As dicas são da Dra. Silvia Ma-
theus, Médica do Trabalho e Consul-
tora da Amil. Ela assegurra: pessoas 
que mudaram de postura e se desco-
nectaram têm um efeito muito positivo 
quando retornam ao trabalho. “Elas fi-
cam mais criativas, aumentam sua ca-
pacidade de enxergar as situações de 
forma macro, não se limitam ao mun-
do do trabalho e aprimoram demais 
sua percepção”, esclarece. 

Cientificamente, o profissional que 
se desconectou deu um presente ao 
seu organismo. Neurônios melhor oxi-
genados/treinados durante as férias, 
receberam boa quantidade de dopa-
mina e serotonina, substâncias que 
transmitem o prazer, alimentam esse 
organismo, oferecendo à pessoa me-
lhores condições físicas e mentais.

Por outro lado, é importante ter 
consciência também do que não fa-
zer. De acordo com a Dra. não é reco-
mendável querermos fazer coisas que 
não conseguimos durante todo o ano, 
como uma reforma no apartamento, 
um curso, um tratamento de saúde 
ou uma excursão complexa. “Férias 
combinam com atividades desestres-
santes”, justifica. 

Também é prudente que o RH se 
preocupe com a qualidade e plane-
jamento das férias de seus colabo-
radores ajudando-os a conciliar as 
necessidades da empresa com os 
interesses pessoais de cada um. Com 
foco no novo, boas férias!

“Desconecte-se!”

SIGA A NOSSA  

“BúSS     LA 
DE FéRIAS”

1
2
3
4
5
6
7

As mulheres com filhos de-

vem tirar férias para coincidir 

com as férias escolares.

 Faça o retorno de uma 

viagem de avião, se possível, 

de dia para dormir em um 

cama à noite.

Tire férias de 20 a 30 dias, 

porque para se desligar leva 

pelo menos uma semana.

Não coloque tudo em  

ordem às pressas, dias  

antes das férias.

Planeje as férias com bastan-

te antecedência, sobretudo 

se for viajar. Não improvise.

Se não tiver filhos, prefira 

meses como maio ou se-

tembro para as férias (chove 

menos e os preços estão 

menos salgados).

Na volta das férias  

recomece aos poucos  

sua rotina.  

FeRIAS


