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Equipes bem treinadas são equipes de sucesso. Por isso, você precisa conhecer o 
exclusivo método de Treinamentos CHA das Vendas, baseado nos conhecimentos, 
habilidades e atitudes fundamentais para vendedores de alta perfomance.  

Desenvolvido por Raúl Candeloro e sua equipe de especialistas, os Treinamentos 
CHA das Vendas farão decolar o desempenho da sua equipe, sem segredos, magias 
nem superstição. 

Marque na lista abaixo os itens que sua equipe precisa treinar:

CONHECIMENTOS, HABILIDADES OU ATITUDES?
Escolha os treinamentos que sua equipe precisa para

aumentar o desempenho das vendas.

SOLICITE UMA PROPOSTA PERSONALIZADA
Nossos especialistas visitam sua empresa, fazem um diagnóstico e apresentam 
uma proposta de treinamento focada nas necessidades da sua equipe. 

4004-0174 | 0300 789-2010   •    www.editoraquantum.com.br 

Conhecimentos
 Mercado
 Concorrência
 Produto
 Cliente
 Empresa

Habilidades
 Preparação e planejamento
 Prospecção
 Abordagem
 Levantamento de
 necessidades
 Proposta de valor
 Negociação
 Fechamento
 Pós-Venda

Atitudes
 Iniciativa
 Ética
 Autodesenvolvimento
 Motivação
 Inteligência Emocional
 Resiliência
 Criatividade
 Foco
 Persistência
 Compromisso

Esse chá tem vários sabores, 
mas o mesmo efeito: quem toma, 

VENDE MAIS.

InCompany
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EDITORIAL

U
ma das decisões mais importantes para todo líder (senão A 
mais importante) é a escolha das pessoas que farão parte do 
seu time. Na analogia do ônibus do Jim Collins, primeiro 
você decide quem vai no ônibus, depois onde elas sentam e 
só depois para onde vão.

Mesmo assim, ainda encontro líderes que dizem que estão ocupados 
demais para participar de processos de recrutamento e seleção. Ou ocu-
pados demais para criar processos inteligentes, com critérios e objetivos 
de avaliação, para avaliar de maneira consistente os candidatos.

Para piorar, em muitas regiões do Brasil temos uma grande carência de 
mão de obra (não é nem falta de mão de obra qualificada... é de mão 
de obra mesmo, de qualquer tipo). Como resultado, algumas empresas 
na prática baixaram seus requisitos para contratar alguém – e pagam 
um preço por isso. São muitas vezes pessoas que não contam com co-
nhecimentos básicos de como comportar-se em diversas situações do 
cotidiano, como ser gentil, dar e receber feedbacks, conceitos básicos 
de boas maneiras, como utilizar os banheiros, como lidar com fofocas 
e intrigas, como discordar com alguém de maneira civilizada, etc.

Quando um candidato é aceito pela empresa, espera-se que não surjam 
depois surpresas negativas. Por isso o processo de recrutamento e seleção 
precisa ser rigoroso: mesmo que o candidato não seja o mais qualificado, 
o líder pelo menos precisa ter um raio-x exato da pessoa em termos de 
CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes), para depois lidar com 
isso de maneira proativa (coaching, mentoring, treinamentos, planos 
de desenvolvimento individual, etc.).

A REgRA Do 3 para 
recrutamento e seleção

http://lideraonline.com.br
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Baseado num check-list simples criado por Brian Tracy no livro Motivation 
(Motivação, ainda sem tradução no Brasil), e adaptado por mim para 
nossa própria realidade, recomendo sempre a regra do 3 em 9 passos do 
recrutamento, pois é fácil de lembrar:

•	 	Para	toda	posição,	anuncie	a	vaga	em	pelo	menos	3	lugares	diferentes.

•	 	Para	cada	anúncio,	coloque	pelo	menos	3	itens	que	o	candidato	pre-
cisa ter de conhecimentos, 3 de habilidades e 3 de atitudes.

•	 	Para	cada	posição,	crie	3	indicadores	de	performance	pelo	qual	o	
candidato vai ser inicialmente avaliado.

•	 	Para	toda	posição,	entreviste	pelo	menos	3	candidatos.

•	 	Cada	candidato	deve	ser	entrevistado	no	mínimo	3	vezes,	em	locais	
e horários diferentes.

•	 	Cada	candidato	deve	ser	entrevistado	por	no	mínimo	3	pessoas	di-
ferentes.

•	 	Pelo	menos	3	itens	do	currículo	do	candidato	devem	ser	verificados	
(para ver se são realmente verdadeiros).

•	 	Para	cada	candidato,	peça	pelo	menos	3	pessoas	como	referência	
que a pessoa não colocou no currículo. Se não tiver currículo, peça 3 
indicações para conversar. Pergunte para estas pessoas simplesmente 
se elas contratariam esta pessoa e o porquê. Só isso já vai provocar 
conversas bem interessantes.

•	 	Para	cada	candidato	aceito,	crie	um	plano	de	integração	na	empresa	nos	
3 primeiros meses. O que ele/ela vai fazer no mês 1, mês 2 e mês 3.

Lembre-se: a decisão mais importante que um líder toma é a de escolher 
quem joga no seu time. Com estes 9 passos simples você terá um processo 
bem avançado de recrutamento e seleção. Sem grandes investimentos 
em tempo, energia ou dinheiro.

Abraços e bom processo de recrutamento,

Raúl	Candeloro – Diretor

http://lideraonline.com.br
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Por Dione Junges
Foto: Divulgação

ENTREVISTA

Comunicação interna é um 
processo importantíssimo para 
que se tenha uma boa relação 
com seus colaboradores. Confira 
a entrevista com a Escritora, 
Professora e Publicitária 
Alessandra Mendes Durante.

Simplificando
a comunicação 

interna.
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1. O que é comunicação interna?
É a comunicação dentro da empresa voltada aos seus colaboradores. É 
a troca de informação entre líderes e liderados com o objetivo de se co-
municar e ter o entendimento claro e transparente da missão e dos 
objetivos organizacionais, promovendo assim, atitudes e comportamen-
tos favoráveis dos colaboradores a um determinado fator. 

2. Qual é a função da comunicação interna em uma empresa?
Aviso sobre novos produtos, serviços, programas internos, regras e 
normas, acontecimentos internos relevantes, novas campanhas, pro-
moções e até mesmo notificações e advertências são funções principais 
de uma comunicação interna. Com uma comunicação clara e transpa-
rente o colaborador se sente mais seguro e se sente parte do processo. 
É essencialmente imprescindível e promove ganhos motivacionais 
internos e externos.

3. Quais ferramentas são utilizadas pela comunicação interna?
As ferramentas utilizadas são murais, intranet, e-mails, informativos, 
house organ, encontros, reuniões, palestras, telefone, chats, cartas e a 
comunicação interpessoal. A escolha da ferramenta ideal de comunica-
ção dependerá do que se quer transmitir e a quem. A linguagem e o 
canal escolhido são chaves de sucesso para que a comunicação atinja 
seu objetivo primordial que é o seu entendimento, ou melhor, a sua 
interpretação e o leve a alguma ação favorável. 

4. Como desenvolver um plano de comunicação interna corretamente? 
É simples. Delimitar primeiramente o objetivo da comunicação é crucial 
para	o	sucesso	do	plano.	Entender	o	público,	ou	seja,	a	quem	se	destina	
a comunicação também é essencial ao seu desenvolvimento. E por fim, 
ter claro os resultados esperados por meio das ações e táticas desenvol-
vidas para que não se perca o foco do planejamento e atinja seus méritos 
com sucesso.

5. Quais as etapas existentes em um plano de comunicação interna? 
E qual a função de cada uma delas? 
Podemos executá-la em seis etapas:

1. Objetivo – o que se quer atingir com o plano de comunicação.

2. Diagnóstico da empresa – quais estratégias já foram utilizadas com 
sucesso, ou quais não tiveram êxito. Quais pontos fortes e fracos da 
empresa, quantidade de colaboradores, vantagens e benefícios oferecidos 
pela empresa, programas direcionados aos colaboradores, hora de en-
trada e saída, lugares da empresa de mais ou menos fluxos, ferramentas 
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já existentes de comunicação interna e qual o poder de deci-
são dos colaboradores.

3. Público-alvo – nível cultural e de escolaridade dos cola-
boradores, faixa etária, renda, tempo de casa, benefícios uti-
lizados fora da empresa e dados demográficos e psicográficos 
deste	público.	

4. Ações – nesta etapa delimitamos quais ferramentas serão 
utilizadas para se atingir ao objetivo proposto, como também 
seu custo. Aqui também traçamos qual a linguagem ideal 
para se transmitir a mensagem e o momento mais adequado.

5. Cronograma – Nesta etapa delimitamos de forma or-
ganizada e sistematizada onde, quando e como ocorrerá 
cada comunicação.

6. Resultados Esperados – quais os resultados esperados 
de uma forma geral estarão contemplados neste item.Pode se 
quantificar	em	números	ou	não,	mas	precisamos	entender	
qual a ação ou atitude que se espera do colaborador a partir 
daquela informação comunicada.

6. Em que momento a área de RH deve ser solicitada para 
participar da comunicação interna? 
O RH tem informações valiosíssimas sobre o comportamento 
do	público-alvo	em	questão,	como	também	é	um	forte	aliado	
durante a execução do plano. É interessante sua participação 
em todo o processo, mas imprescindível na fase do planeja-
mento e na disseminação e escolha ideal do canal de comu-
nicação.

7. Onde as empresas mais cometem erros ao executar um 
processo de comunicação interna? 
Em muitos casos na falta de participação e envolvimento dos 
líderes no planejamento e execução, na escolha do canal de 
comunicação inadequado e ainda na linguagem utilizada 
para a transmissão da mensagem. São fatores chaves de in-
sucesso e corriqueiramente repetidos por diversas organizações.

8. Que participação os líderes devem ter em um processo 
de comunicação interna?
Os líderes são muitas vezes seguidos pela equipe e grandes 
formadores de opinião. Incluí-los na execução do plano po-
derá facilitar na disseminação e na credibilidade do que se 

Com uma
ComuniCação

clara e 
transparente 
o colaborador

se sente mais

seguro
e parte do

pROCEssO.
É essencial
e promove
ganhos

motivaCionais
internos e
externos.



está transmitindo. O envolvimento  dos líderes até mesmo no 
planejamento, poderá representar aos profissionais de comunica-
ção grandes ganhos, pois eles são o elo entre os funcionários e os 
CEOS da empresa e detém informações preciosas sobre futuras 
ações e direção da empresa.

9. A preocupação com planejamentos estratégicos tornou-se 
uma constante para as empresas. No entanto, muitas não 
conseguem o êxito esperado. A falta de uma comunicação in-
terna consistente pode ser apontada como um fator decisivo 
para esses fracassos? 

Sem	dúvida.	A	falha	na	comunicação	interna	é	um	fator	prejudi-
cial a qualquer plano estratégico, mas, são diversos os motivos de 
fracasso, desde o não estímulo da equipe para a execução do pro-
jeto, e até mesmo na definição de processos e táticas não condi-
zentes com a realidade do mercado de atuação.

10. Que fatores comprometem a comunicação entre empresa/
colaboradores? 
A falta de transparência é um fator determinante que comprome-
te a comunicação e como consequência a credibilidade da organi-
zação perante seus colaboradores. É comum em uma crise os di-
rigentes desvirtuarem os reais problemas ou omiti-los. Imagine 
que seus colaboradores frequentam a sua empresa todos os dias 
e passam a maior parte do seu dia dentro dela. Ele em algum 
momento saberá a verdade e a partir daí todo o processo de co-
municação estará comprometido.

11. Qual a origem das barreiras que comprometem a comuni-
cação interna? 
Muitas vezes o medo de que a informação negativa seja levada 
para fora da empresa, ou mesmo a seus concorrentes, a falta de 
confiança pelos seus colaboradores e em algumas vezes a falta 
de preparo dos gestores a lidar com qualquer turbulência du-
rante uma crise.

Liderança    Junho     www.lideraonline.com.br  |  Fale conosco: atendimento@lideraonline.com.br ÍNDICE10
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s gestores estruturam seus projetos e metas, a curto, 
médio e logo prazo, baseados em informações que são 
obtidas através de análises de alguns períodos e indi-
cadores predefinidos. 

Esses líderes utilizam indicadores de desempenho para saber como 
anda o clima da organização, que, para Ricardo Barrieu, consultor 
de gestão de desempenho em vendas da empresa 4Bs, são índices 
criados para acompanhar o desempenho da empresa e de suas 
equipes na execução das tarefas.

Apesar da existência de alguns indicadores “padrões”, normal-
mente empregados por várias empresas, o ideal é que cada uma 
crie indicadores específicos para o seu negócio. Ricardo Barrieu, 
afirma que é essencial que os indicadores estejam diretamente 
atrelados ao planejamento estratégico da empresa e que sejam 
criados com a participação dos colaboradores, dessa forma existe 
uma aproximação da equipe com seu líder e os mesmos entendem 
melhor o processo e vestem a camisa da ação.

Para Marcelo Assumpção, diretor executivo da empresa Portway, 
os dois grandes desafios dos líderes são: trazer a equipe para perto 
e fazer com que eles sigam o projeto e executem o planejado. “A 
liderança não está ligada ao carisma do líder e sim a seguir uma 
metodologia estipulada para que seus liderados executem a função.”

Todo líder tem funções cruciais em uma organização, e entre elas 
está a metodologia de execução. Na opinião de Marcelo, o uso de 
indicadores e análises é fundamental para auxiliar a equipe a 
ter um bom desempenho. Ele ainda apresenta a metodologia de 
execução “4 pilares”, que é baseada em:

Os indicadores são a espinha dorsal do 
processo de execução de alto desempenho, 

o qual o líder é o maior responsável.

Ricardo Barrieu
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1. Definição: É preciso definir claramente os indicadores 
pelos quais a execução será medida. Os colaboradores 
precisam saber como vão ser mensurados seus desempe-
nhos no trabalho. É preciso focar os mais importantes. 
É importante debater os indicadores em grupo, porém, 
o que define os essenciais é o líder.

2. Placar: Transformar os indicadores em placar, fazer um 
painel onde todos podem ver o resultado de todos.  A 
exposição estimula a produtividade, e o quadro mostra 
se todos estão cumprindo a estratégia. “A opinião dos 
colegas de trabalho é um dos gatilhos principais na 
mudança de comportamento, saber se estão colaborando 
uns com os outros é fundamental.

3. Gerar e revisar a tática: É imprescindível criar uma tática 
e rever ela rotineiramente. Analisar o que o concorrente 
está fazendo e como o mercado está se comportando. 
Definir pequenos detalhes pode fazer grande diferen-
ça. “Deve apresentar a tática criada de forma clara aos 
colaboradores, mostrar como ele deve vender cada tipo 
de	público.

4. Periodicidade: Deve haver revisões periódicas de de-
sempenho, semanalmente de preferência. Sem revisar 
semanalmente o placar dos indicadores e a tática, a 
equipe perde o foco. 

Com uma gestão de situação e um padrão de trabalho bem 
definidos, os liderados tomam seu líder como uma figura 
de referência e respeito. Segundo Marcelo Assumpção, não 
se ganha colaboradores engajados e interessados no projeto 
sem que existam táticas e métodos de controle bem defini-
dos. Definir essas características é função de um bom líder. 

Para obter bons resultados em seu negócio não basta ter um 
planejamento adequado, é necessário saber como andam 
as coisas, como está o dia a dia de suas vendas, e principal-
mente ter uma equipe qualificada e saber liderá-la.

a liderança 
não está ligada
ao Carisma 
do líder e sim 
a seguir uma
metodologia 
estipulada
para que seus
liderados executem 

a função.

Marcelo Assumpção
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INDICADOR – UMA FERRAMENTA DE LIDERANÇA

Marcelo Simões, consultor da  Incremental Consultoria,  aponta cinco momentos 
em que os indicadores auxiliam os líderes em suas funções de gerenciamento da 
equipe. São eles:
 
Momento do significado – o começo de tudo. 

Este é o momento em que o líder deve fazer o trabalho de equipe fazer sentido para 
ela. Hora de deixar claro o porquê, para quem e para quê. Os indicadores nesse 
momento ajudam a facilitar a compreensão e deixam mais palpável o que estiver 
sendo abordado. Por que, por exemplo, a empresa precisa aumentar a margem de 
contribuição?	Os	números	podem	mostrar	que:	o	lucro	precisa	ser	maior	para	garan-
tir os investimentos necessários; as despesas já estão totalmente adequadas e que a 
capacidade de produção está no limite. 

Momento do acordo – é o estágio onde tudo é combinado. 

Ocasião onde se define o quê, como, quando, quais os resultados esperados e tam-
bém como as realizações serão medidas e acompanhadas. Nesta fase a utilização de 
indicadores ajuda na comunicação dos objetivos desejados, na definição das metas e 
dos caminhos a serem trilhados. Exemplo: “Então chegamos ao consenso que deve-
mos crescer a margem em 10%, através do aumento em 20% na venda do produto A 
(maior margem da empresa) e para compensar (por causa dos limites de produção) 
será feita uma redução em 15% na venda do produto C (menor margem); etc...”.
 
Momento do treinamento – quando a liderança transfere todos os conheci-
mentos necessários para executar o que foi determinado no momento anterior. 

O indicador e respectivas metas auxiliam no direcionamento do que se pretende 
atingir, e consequentemente serve de base para o desenvolvimento dos treinamentos. 
Exemplo: “Diante de tudo isto, eu (líder) visitarei com cada um da equipe, 4 clientes. 
Um por mês, já que o objetivo é atingir tal margem daqui a 6 meses...”.
 
Momento do acompanhamento – fase que o liderado está executando o 
que foi combinado. 

Você pode estar perguntando, qual é o papel da liderança nesse momento? É fun-
damental saber o que está acontecendo durante a execução. Exemplo: “Que bom, 
depois de um mês já conseguimos aumentar a margem em 3%. Mas, reduzimos 
mais o produto B do que o C. Vamos rever a ajuda do líder?” 
 
Momento da avaliação dos resultados – etapa cuja finalidade principal é 
o aprendizado. 

Através dos indicadores, analisa e aprende com conquistas obtidas e obstáculos 
não superados.



CINELIDERANÇA

O filme conta a história da ligação entre Philippe, um multimilionário 
francês	e	Driss,	um	imigrante	senegalês	pobre	que	vive	num	subúrbio	de	
Paris, após ter cumprido pena de prisão.  

Tudo começa quando Philippe, após ficar tetraplégico devido a um 
acidente de parapente, decide contratar Driss para ajudá-lo nas ativi-
dades diárias.  

Baseado nas memórias do empresário Phillippe Pozzo di Borgo sobre sua 
amizade com o argelino Abdel Yasmin Sellou, o roteiro une o rico aristo-
crata ao problemático imigrante contratado para cuidar dele. 

O diretor escolheu um viés bem-humorado para falar de desigualdades 
(físicas e sociais), enfatizando a inusitada relação entre os personagens.  

O drama é retratado de forma sutil e não prioriza o problema social de 
Driss, sua condição de ter sido presidiário e morar numa região “barra 
pesada” de Paris. 

A sintonia entre os protagonistas é um ponto alto, tornando belas e to-
cantes cenas que poderiam parecer inverossímeis, entre elas a  forma 
desajeitada como Driss cuida do empresário, ignorando constantemente 
sua deficiência. 

É um filme sobre a vida, sem explicações desnecessárias e onde  questões 
não precisam ser resolvidas, apenas coexistem. 

Numa entrevista, o verdadeiro Borgo disse que antes do acidente, costu-
mava usar sua influência para conseguir o que queria.  Após a tragédia e 
ter conhecido Driss,  descobriu que essa não é a melhor maneira de con-
viver com as pessoas e aprendeu a ser paciente, humilde e mais humano.   

TEMAS 
Diferenças sociais, diversidade, equipe, eliminação de barreiras, precon-
ceito, racismo sutil, seleção, polaridades, contrastes, mudança, sonhos. 

Intocáveis 
Por Myrna Silveira Brandão
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OUTROS DADOS SOBRE O FILME  
O filme é a história real de Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Yasmin Sellou. 

O artifício de câmera que procura enquadrar Driss sempre através de 
ângulos baixos, objetivou ilustrar a posição através da qual Borgo 
encarava as pessoas ao seu redor. 

A	trilha	sonora	contagiante	mistura	funk	e	clássicos	da	música.	

O filme faturou 250 milhões de euros na França e é o mais-bem suce-
dido título francês desde A Riviera não é aqui, de 2008. 

SUGESTÕES PARA O DEBATE 
O filme tem muitas leituras e várias analogias não só com o ambien-
te organizacional, mas também com o cotidiano  de nossas vidas. 
Sugerimos trabalhar a história seguindo alguns eixos, de acordo com 
as mensagens que o filme vai passando, tais como:

Gestão das polaridades 
No filme: Os personagens são opostos: um é branco, milionário, tetra-
plégico, sério, refinado. O outro é negro, pobre, com antecedentes cri-
minais, ágil, descontraído e popular. Um equilíbrio aparentemente 
impossível acontece pela capacidade de ambos se completarem, conse-
guindo estabelecer harmonia entre polos tão opostos. 

Transposição: Segundo Barry Johnson, a gestão das polaridades é fun-
damental para o sucesso de qualquer negócio, já que as empresas lidam 
o tempo todo com paradoxos e contrastes. Mundo virtual e real; sucesso 
e fracasso; visível e invisível, principalmente barreiras; conhecimento 
tácito e explícito; relações verticais e horizontais etc. Enfim, os exemplos 
são muitos.  Um dos grandes desafios para os gestores é encontrar pontos 
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que possam gerar sinergia, estabelecer uma dinâmica entre 
contrários e, a partir das diferenças, integrar as diversas 
partes num todo harmônico. 

Seleção  
No filme: Driss não tinha formação para o cargo e 
havia acabado de cumprir pena na prisão. Enquanto 
os candidatos à vaga enunciavam bons argumentos 
para obter o emprego – profissionalismo, humanita-
rismo, polimento – Driss está ali apenas para garantir 
o direito  ao seguro desemprego. Seu jeito despachado, 
a capacidade de observação e inteligência faz com que 
o Philippe o contrate apesar dos seus antecedentes. 

Transposição: Vale um debate sobre os processos de 
seleção nas organizações, inclusive sobre mecanismos 
fora do convencional e livres de eventuais modelos men-
tais, que permitam descobrir competências muitas vezes 
ocultas, por trás das evidências  e compatíveis com  os 
cargos em questão. 

Troca 
No filme: os personagens são mostrados com seus 
dramas existenciais e diversas lições de vida para ensi-
nar um ao outro.

Transposição: a história enseja  uma reflexão sobre os 
caminhos que levem os líderes à conscientização de que 
as possibilidades se ampliam quando se busca a troca de  
experiências, habilidades e objetivos comuns. 

Conhecimento mútuo e convergência 
No filme: Aos poucos a amizade entre os personagens 
se estabelece e cada um vai conhecendo melhor o mundo 
do outro.

Transposição: Debater e refletir sobre temas presentes 
no mundo corporativo, que carece da sabedoria de conhe-
cer e conviver com as divergências, superação das diferen-
ças, sustentabilidade e outras questões que norteiam ações 
capazes de transformar os cenários em busca de um mun-
do melhor.
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FICHA TÉCNICA
Título original: Intouchables

Título da tradução brasileira: Intocáveis 
Direção e roteiro: Olivier Nakache e Eric Toledano 

Ano: 2011

País: França 
Fotografia: Mathieu Vadepied 

Música: Ludovico Einaudi 

Edição: Dorian Rigal-Ansous  

Elenco Principal: François Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny

Gênero: Drama

Produção: Quad Productions  

Duração: 112 minutos 

Para ter acesso ao trailer, 
clique no ícone ao lado.

Mudança 
No filme: os dois personagens vão percebendo que um 
precisa do outro para se tornar um ser humano melhor 
e, gradualmente vão se transformando.  Ambos vão 
sendo postos à prova e, em cada cena, o mundo diver-
so deles é confrontado até nas escolhas e opções simples 
como,	por	exemplo,	o	caso	da	música,	que	um	aprecia-
va clássica e outro o soul americano dos anos 70. 

Transposição: Vale uma reflexão sobre o que pode 
causar transformações na vida das pessoas, incluindo 
experiências reais dos participantes. 

Desempenho
No filme: A ótima química e a atuação perfeita da 
dupla de protagonistas (François Cluzet e Omar Sy) 
foram fundamentais para o sucesso do filme. 

Transposição: Debater sobre os bons resultados que 
podem ser alcançados quando pessoas trabalhando 
juntas descobrem afinidades e fazem com que suas 
eventuais diferenças produzam uma equipe ajustada 
e afinada.

http://youtu.be/FpwuGtn8aGA
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DICAS

Por: Ricardo Veríssimo

Chefe Zero —
Dicas de desenvolvimento de carreira 

equenas dicas para ser um grande líder de 
sua carreira e alcançar resultados melhores 
em pouco tempo. Essas dicas fazem parte 
do livro Chefe Zero – Agite-se depois de usar:P
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1Liberte-se de pensamentos negativos, toda vez que tiver um pensa-
mento negativo, na mesma hora mude-o para algo alegre e positivo. 
Pode ser, por exemplo, um momento em que você realizou algo bem 
bacana em sua vida;

2Esqueça regras de como não fazer ou não conseguir algo. Sempre que 
queremos algo temos por costume ficar enumerando as dificuldades ao 
invés das facilidades. Não pense no que você precisa e sim pense em como 
fazer com as armas que possui;

3Defina uma prioridade, uma meta, um propósito e persiga-o até alcançar. 
Ele precisa ser real, possível, mesmo que difícil e você tem que estipular 
um prazo para realizar. Qualquer dia não existe no calendário;

4Aprenda com os erros alheios e passe a observar as pessoas que conseguem 
alcançar suas metas. Elas com certeza têm algo a lhe ensinar. Tenha um 
modelo a seguir e se possível um mentor para lhe orientar. Estes precisam 
ser pessoas que conseguem sempre o que desejam;

5O que você deseja? Escreva, tenha o hábito de colocar suas metas 
no papel;

6Procure alternativas, sempre há uma forma diferente da forma que 
você está pensando. Lembre-se: planos são roteiros, como num filme. 
Tudo pode ser alterado, menos o lugar aonde você quer chegar, ou seja, 
sua meta.

Ricardo Veríssimo – escritor e palestrante. 
Contato: ricardo@ricardoverissimo.com.br
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E xistem perspectivas diversas sobre 
os diferentes tipos de “estilos de 
gestão.” Para ajudar a identificar 

o seu tipo, ou saber mais sobre, apresento 
a seguir oito estilos diferentes.

Por Irani Cavagnoli

ARTIGO

Estilos de gestão: QUAl é o SEU?
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Liderança Ativa: líderes ativos agem pelo exemplo e estabelecem um elevado padrão 
para si e para seus colaboradores. Eles são altamente envolvidos no trabalho do dia a dia 
e plenamente conscientes do que está ocorrendo nas tarefas sob sua responsabilidade.

Liderança Democrática: este estilo procura considerar as opiniões de todas as 
partes interessadas e atingir o consenso antes de chegar a uma decisão final. Embora 
este estilo possa ser lento, a participação de todas as partes envolvidas em uma decisão 
contribui para um processo de implementação mais fácil e mais transparente. Este 
estilo promove mais confiança, harmonia, produtividade e satisfação no trabalho.

Liderança Diretiva: embora menos autoritário do que os executivos autocráticos, 
não costumam considerar a participação dos funcionários em suas decisões. Eles fre-
quentemente alegam um curto espaço de tempo, um imprevisto com um cliente ou 
uma situação de emergência como pretexto para agir unilateralmente. Muitas vezes 
isso pode ser verdade. Outras vezes, eles podem simplesmente ter dificuldade de se 
desapegar do controle.

Liderança Paternalista: este estilo também é semelhante ao autocrático, exceto 
pelo fato de ser mais sensível às perspectivas dos colaboradores. Gestores que abraçam 
este estilo estão parcialmente preocupados com os sentimentos dos funcionários e com 
o seu bem-estar. No entanto, eles não costumam compartilhar, com essas pessoas, o 
sucesso da organização.

Liderança Participativa: com base na filosofia de coaching, este estilo está foca-
lizado em capacitar seus funcionários a buscar seus próprios conhecimentos e tomar 
suas próprias decisões. Ele pode ser muito eficaz em ambiente de trabalho dinâmico e 
com constantes alterações das prioridades. Uma versão mais avançada deste estilo é o 
estilo de gestão também conhecida como “gestão horizontal”, com pouco ou nenhum 
níveis hierárquicos intermediários, onde diferentes gestores assumem a liderança em 
projetos (modelo de gestão por projetos), em função da sua especialização.

Liderança Servidora: é baseado na filosofia: “pessoas em primeiro lugar”. O esti-
lo é centrado em encontrar as pessoas mais talentosas para trabalhar na organização 
e, em seguida, capacitando-os a praticar o que eles fazem melhor. O líder vê a si mesmo 
como um “servo” e incentiva os funcionários a adotar a mesma atitude.

Liderança Focada na Tarefa (Task-oriented): líderes que usam esse estilo 
provavelmente já foram gerentes de projeto. Eles são especialistas em planejamento de 
projetos, alocação de recursos, atribuição de funções, definição de benchmarks e manter 
a prazos rigorosos.

O melhor estilo a ser adotado por um líder depende de uma série de fatores situacionais, 
incluindo a motivação e a capacidade dos colaboradores.

Um	líder	eficaz	não	apenas	escolhe	um	único	estilo	de	liderança	preferido,	como	o	
uso dos tipos acima mencionados. Na prática, você deve ter consciência da situação 
e então escolher qual o estilo mais adequado, que pode ser uma combinação dos 
estilos apresentados.



DINÂMICA

Você 
faz 
seu 
tEmpo
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O objetivo desse treinamento em forma de dinâmica de grupo é ensinar a 
administrar o tempo, a fim de aumentar a produtividade e objetividade no 
trabalho, na carreira e até na vida pessoal.

Materiais: Cartelas previamente preparadas, em cartolinas simples ou 
plastificadas, contendo frases sobre "TEMPO". O coordenador irá cortar a 
cartela ao meio, ou seja, dividi-la em duas partes.

Sugestões de frases sobre o tempo:

"Tempo é Dinheiro – Time is Money.”

"O tempo voa."

"Não temos tempo suficiente."

"Precisamos compensar o tempo gasto."

"O tempo não para, e no entanto, ele nunca envelhece."

"O dia foi feito para trabalhar e a noite para descansar."

"As decisões mais demoradas são as mais importantes."

"Delegar poupa responsabilidade, preocupações e tempo."

"Minha dificuldade em dizer NÃO tem atrapalhado o aproveitamento do 
meu tempo."

"Embora a vida seja uma só, sempre há tempo para recomeçar."

"Procuro resolver as crises quando elas surgem, ao invés de ficar me preo-
cupando em como evitá-las."

"O amanhã a Deus pertence."

"Não adianta ter objetivos pessoais num mundo que está sempre mudando."

"O momento de viver é hoje, por isso é chamado de presente."

"Há tempo para todo o propósito, embaixo dos céus e na terra".
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tempo de aplicação: 5 minutos

Número máximo de pessoas: 40

Número mínimo de pessoas: 10

Fonte: cisamures.blogspot.com.br

Procedimento: o coordenador deve ter preparado, com antecedência, as 
cartelas contendo as frases e organizá-las em pares (cada trecho de cada 
frase junto com o outro trecho complementar).
Escolher previamente as frases que achar conveniente, adequando-as ao 
tema, ou utilizar as sugeridas.

Distribuir aleatoriamente cada metade de cada cartela para as pessoas par-
ticipantes do grupo, tendo o cuidado para que as frases/cartelas distribuídas 
de fato se complementem.

Orientar que cada pessoa procure o complemento da sua frase, sente com a 
respectiva	pessoa	e	conversem	durante	5	minutos	sobre	o	conteúdo	da	cartela.

Voltar ao grande grupo e ouvir cada dupla, abrindo para comentários adi-
cionais das demais duplas.

Dicas: observar se está ocorrendo aprendizagem e integração, se os partici-
pantes estão atentos, principalmente no momento de encontrar o comple-
mento para sua frase.

Ao final, o coordenador pode complementar, a seu critério, ou proceder à 
apresentação do tema, aproveitando as considerações do próprio grupo. Ex-
plorar ao máximo os comentários e percepções dos participantes, questio-
nando-os sobre como cada um administra seu tempo.

Observações: se destina a grupos que estejam em processo de treinamento 
(área de desenvolvimento gerencial ou, especificamente, administração do 
tempo). No entanto, fica a critério do coordenador aplicar a metodologia 
para a discussão de qualquer tema, basta elaborar as frases de acordo com 
o que vai desenvolver.



NESTA EDIÇÃO
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a resposta de sucesso
Os bancos tendem a emprestar dinheiro a pessoas 
que já provaram, no passado, que podem ganhar 
dinheiro e pagar seus empréstimos. Empresas tendem 
a contratar funcionários que já provaram no passado 
que possuem capacidade de realização.

Pessoas que tiveram sucesso no passado têm mais 
chances de obter sucesso no futuro. Por quê? Será 
por que são mais 'sortudas'? Existirá algum segredo? 
Será que elas descobriram uma fórmula mágica para 
evitar as dificuldades e atrair somente boas oportu-
nidades? É claro que não.

Pessoas de sucesso vivem no mesmo mundo em 
que todos vivemos, com os mesmos desafios, o 
mesmo conhecimento e a mesma sorte. A diferença 
entre o sucesso e a mediocridade não é o que rece-
bemos da vida, mas sim como respondemos a isso.

A resposta de sucesso é encontrar os aspectos po-
sitivos de qualquer situação e depois aplicar essa 
força positiva para alcançar os objetivos estabelecidos. 
Não importa quais sejam as circunstâncias: algum 
tipo de sucesso – por menor que seja – você conse-
gue obter. Ver, compreender e dedicar-se a isso 
consistentemente é o que separa os vencedores do 
resto. E o melhor é que qualquer um pode fazer isso 
– porque é você quem escolhe como vai reagir a uma 
situação. Essa é a resposta de sucesso.

Ralph Marston
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