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O componente fundamental 
 
É um prazer estar com você agora, aqui neste espaço, tão 
importante e dedicado ao pensamento da evolução do ser 
humano pelo ser humano.  
 
Sou Edson Carli, economista de profissão e um estudioso da 
mente humana, principalmente nos aspectos da mente que 
afetam diretamente nossa capacidade de ser e agir em grupos 
sociais. Por conta desta curiosidade, aprofundei meus estudos 
em antropologia, teologia, coaching, PNL e tudo o que me 
permitiu existir como um observador da vida, buscando formas 
de ajudar as pessoas a se compreenderem e compreenderem 
seu mundo. 
 
Para hoje, escolhi um tema que me parece bastante apropriado 
para iniciarmos nossa relação: o componente fundamental. 
Explicando melhor: No final de semana estava com a revista 
VIVA que circula no bairro onde moro na gloriosa cidade de 
Santana de Parnaíba, quando me deparei com uma entrevista 
de nosso mega escritor Augusto Cury. Celebrado por seus 
milhões de exemplares vendidos em diversos países, em dado 
ponto da entrevista ele citava que as ciências possuem 
elementos básicos de estudo. A biologia tem como elemento 
básico a célula, a física possui o átomo, na química as 
moléculas, mas infelizmente, a psicologia não possui esta 
unidade básica. Somos muito complexos para isto. 
 
Refleti um pouco sobre esta colocação e pensei com meus 
botões: meus botões, vocês concordam com isto? Para meu 
espanto, os meus botões disseram que não precisaria ser 
sempre assim. Existe no processo da mente humana um 
componente fundamental. 
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Hoje então vamos explorar este componente fundamental. 
Vamos partir de um conceito básico: Tudo o que move nossas 
ações é amparado no que consideramos certo ou errado. 
 
Conscientemente, não somos capazes de tomar decisões que 
vão nos prejudicar. Mesmo as ações que visivelmente são 
nocivas como os vícios, trazem uma sensação de prazer 
imediato que nossa mente interpreta como positiva e assim 
seguimos nele. 
 
Evoluindo no pensamento, somente consideramos positivas as 
coisas que conhecemos e acreditamos. De maneira geral 
somos incapazes de acreditar em algo que para nós não 
existe. Correndo o risco de causar polêmica, temas como vida 
após a morte, seres de outros planetas, deuses de todas as 
crenças. Tudo isto faz parte do universo de quem conhece e 
acredita. 
 
Logo, nosso universo é composto de coisas que conhecemos e 
dentre elas, coisas que acreditamos. Em minha visão livre de 
observador comportamental, esta é a unidade básica do 
mecanismo de funcionamento da mente humana: a crença! 
 
O poder de uma crença é algo espantoso, pois ele move 
pessoas, cria culturas, promove guerras, evita outras tantas. 
Saber como as crenças são formadas, qual seu impacto nos 
modelos de decisão e principalmente, como elas podem ser 
criadas, modificadas e destruídas, confere a nós que 
trabalhamos com pessoas uma habilidade única de colaborar 
para que elas se aproximem mais e mais do seu conceito de 
felicidade. 
 
Já que falamos de crenças, eu creio que aqui teremos um 
excelente espaço para discussão de técnicas, métodos, 
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estudos e tudo mais, sempre com muito bom humor e 
fundamentação cientifica. 
 
Será um prazer compartilhar com vocês tudo o que aprendo 
diariamente. O canal de comunicação está aberto. Acredite 
nisto! 
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O poder do simples! 
 
Sou uma pessoa que acredita em tudo e em todos, por muito 
tempo até que algo aconteça e eu seja levado a deixar de 
acreditar. Neste contexto, acredito em energia cósmica, 
radiestésica e coisas mais simples como horóscopo. Sim, por 
vezes pautei minhas decisões em horóscopo e signos das 
pessoas com que eu me relacionaria. Falando em horóscopo, 
sou leonino com ascendente em leão, ou seja, as duas coisas 
mais importantes para minha felicidade são o palco e plateia. 
Acredito que meu interesse em ser escritor e palestrante venha 
daí. 
 
Contudo, com o tempo e a estrada acabei por perceber que as 
pessoas que brilham e gostam de brilhar, muitas vezes, 
perdem a mão e passam a ofuscar as outras pessoas que 
estão à sua volta, mesmo que sem a intenção de fazê-lo. 
Partindo do princípio que todas as ações que tomamos 
carregam em si uma intenção positiva, o brilho destas pessoas 
está associado com a boa intenção de mostrar-se como um 
exemplo de uma vida melhor e de que tudo pode dar certo, 
basta que a pessoa se esforce. 
 
No mundo corporativo este conceito é bastante estimulado e as 
pessoas desfilam suas conquistas de maneira às vezes 
discreta, às vezes nem tanto. Pense um pouco em quantas 
vezes você já viu um cartão de visita com todas aquelas siglas 
depois do nome (PMP, PHD, CSO, MGO, etc..), outros tantos 
colocam sua graduação como parte do nome. No mercado de 
Coaching isto é quase uma regra, basta acessar o Linkedin ou 
Facebook para encontrar membros da família Master Coach: 
Todos são Master Coach fulano de tal. 
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Contudo, no ímpeto de construir um currículo instantâneo 
sobre nossas conquistas, esquecemos de responder à 
pergunta fundamental: e daí? 
 
Sim, e daí? 
 
Segundo a filosofia C.A.R.M.A.® – Career And Relationship 
Management, o valor de qualquer pessoa é definido pelo seu 
observador, assim sendo, a pergunta que fica para nossos 
interlocutores não é quantos títulos, dinheiro e sucesso nós 
conquistamos, mas sim, o que poderemos fazer por eles que 
estão na nossa frente. Como podemos ajudar? Como podemos 
influenciar? Enfim, como podemos gerar valor para estas 
pessoas? 
 
É neste contexto que acontece o poder do simples. Colocar-se 
à disposição do outro, olhar nos olhos, mostrar-se aberto a 
contribuir, seguir para depois guiar. O simples ocorre de 
maneira natural. Para exercer o poder do simples, siga 
algumas regras básicas: 
 

 Se vista de maneira elegante, mas sem exageros; 
 Fale em um tom que possa ser ouvido, mas não 

incomode; 

 Demonstre, mas não ostente; 

 Aproxime-se para falar e mantenha seus olhos na altura 
do seu interlocutor; 

 Demonstre conteúdo sempre associado ao contexto, 
sem exageros. 

Ao final, você perceberá que servir é o único caminho lógico 
para a liderança e o seu brilho será admirado gerando 
motivação para que outros sigam seu exemplo. 

 
Simples assim! 
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A dor e a delícia de ser quem se é 
 
Um dos lugares que mais frequento são livrarias, grandes, 
pequenas, de bairro e até mesmo aquelas do tipo Seven 
Eleven que existem nos aeroportos e são focadas na venda de 
pequenos textos para acompanhar as viagens deste povo que 
corta o país de fora a fora todos os dias e o dia todo. 
 
Nestes meus pequenos safaris, divido o tempo entre procurar 
bons textos de referência para o trabalho e a observação das 
pessoas que, como eu, estão à procura de bons conteúdos 
para aumentar o conhecimento ou simplesmente uma leitura 
divertida, tenha ela quantos tons de cinza tiver. 
 
Percebo que duas bancas de livros atraem particularmente 
mais pessoas, são os livros de viés espiritual e os de 
autoajuda, dentre eles, aqueles cuja capa estimula a 
capacidade das pessoas aceitarem ser quem elas realmente 
são. De certo que isto tem seu mérito, pois se vamos viver a 
vida toda com nós mesmos é bom que tenhamos a capacidade 
de gostar de quem somos. 
 
Todavia, vivemos também em um mundo onde a aceitação e o 
pertencimento estão entre os maiores desejos do ser humano, 
buscamos a todo o custo fazer parte de sistemas sociais como 
família, amigos, clubes, times e etc. 
 
Tudo vai bem, muito obrigado, até que estes dois conceitos 
colidem. 
 
Eu me aceito, me adoro e considero que sou uma excelente 
pessoa em meu jeito de ser. 
 
Eu também quero participar deste grupo e me sentir um 
membro acolhido, valorizado e protegido. 
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Assim, as pessoas deste grupo social precisam me aceitar do 
jeito que sou, pois, sou uma pessoa fantástica e não vou ser 
falsa com eles. 
 
Está feito o estrago. 
 
Todo o grupo social possui suas regras de comportamento e 
não necessariamente, estas regras de comportamento fazem 
parte dos protocolos desta pessoa maravilhosa que é você. Da 
mesma maneira que o grupo existe sem você e, portanto, cabe 
a você transformar-se para adentrar neste ambiente que tem 
suas regras de comportamento, as quais não foram 
desenhadas para atender a você. 
 
Note que, um sistema social pode ser feito de duas pessoas, 
como um casamento, por exemplo, e se partirmos da premissa 
que somos ótimas pessoas e que o outro “tem que” reconhecer 
este valor, já começamos mal. 
 
Todas as nossas relações são baseadas na geração de valor 
para todos os participantes e neste conceito, cabe a você 
reinventar-se todos os dias criando protocolos de 
comportamento distintos para cada pessoa com quem se 
relaciona, visando gerar uma percepção de valor para esta 
pessoa de maneira que ela aceite você como você se 
apresenta (e não necessariamente como você é). Esta 
percepção de valor gera a aceitação que reforça seu 
comportamento até que ele vire um hábito. 
 
No fundo, você meu querido leitor, já faz isto todos os dias, ao 
se relacionar com seus pais de maneira diferente como fala 
com seus irmãos que por sua vez é diferente da fala com seus 
colegas de trabalho. 
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Minha dica é que você assuma o controle de suas emoções e 
aceite o fato que as nossas relações são baseadas em 
percepções, sobre as quais somente podemos influenciar com 
nossas ações. Ninguém “tem que” aceitar você, assim como 
você não tem que aceitar ninguém. 
 
Construa as pontes de relacionamento com base em 
interesses comuns e use o que existe em seu coração para 
isto, pois como dizia Caetano Veloso “Cada um sabe a dor e a 
delícia de ser o que é”. Seja você sempre, mas apresente-se 
nas mais diferentes formas para conquistar o que você deseja. 
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O EU estudante, ou melhor: Como preparar 
seu filho para o vestibular 
 
O artigo de hoje é para pais e filhos que estão às portas do 
vestibular e para aquelas famílias que estão com seus filhos na 
motivante tarefa de revisar três anos de ensino médio em oito 
meses de cursinho pré-vestibular. 
 
Apesar da vida de empresário ser muito corrida, mantenho 
uma agenda reservada para atender algumas pessoas em 
trabalho de Coaching, tanto nas oficinas que ministramos, 
como em alguns casos, atendimentos individuais com jovens e 
famílias onde invariavelmente recebo a seguinte reclamação: 
“Paguei as melhores escolas e este menino não tem jeito” ou 
ainda “Desisto. Ele simplesmente não quer ser nada na vida” 
para completar, dos jovens, com algumas variações, o texto é 
“não sei que curso prestar”. 
 
A sensação quando recebo estas famílias é um misto de 
tristeza e alívio. Tristeza, pois vejo o estado lastimável que a 
educação do nosso país se encontra, independentemente do 
nível econômico e do custo das escolas. Aliviado, pois o 
problema é de simples solução bastando atacar componentes 
básicos de crenças. 
 
Vamos começar pela queixa dos pais. 
 
Percebo uma grande confusão na cabeça dos pais neste 
momento de transição entre o ensino médio e a preparação 
para o vestibular. A forma passiva de estudos baseada em um 
regime conteudista não prepara o jovem para a maratona de 
uma prova de vestibular. Diante percebo que muitos pais 
tratam o cursinho pré-vestibular de maneira semelhante à 
escola, ou seja, com um mínimo de intervenção por parte da 
família. Para que o jovem tenha sucesso em seu projeto de 
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vestibular toda a família precisa estar envolvida no projeto, 
acompanhando e apoiando o jovem de maneira a protegê-lo de 
várias armadilhas, inclusive as criadas por ele mesmo. Para 
ajudar, montei esta lista de coisas que recomendo e sou 
testemunha do resultado efetivo: 
 
Criar uma rotina de vida baseada no estudo – A carga 
horária deve ficar em torno de catorze horas diárias, divididas 
entre o tempo no cursinho, os deveres de casa, redação e 
realização de simulados. 
 
Agregar conteúdo e responsabilidades – Nunca fique restrito 
às tarefas do cursinho. Elas são somente a base do que se 
precisa. Selecione provas antigas das universidades que são 
seu alvo e faça pelo menos três redações extras por semana. 
Para isto, os pais devem ter uma agenda diária com seus filhos 
demonstrando que o projeto é importante. Reserve pelo menos 
uma hora para que seu filho lhe conte como está indo o 
progresso. 
 
Monte um ambiente atualizado – Reserve tempo para ler as 
revistas semanais, assistir aos telejornais e debater com os 
jovens os fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. 
 
Cuide da saúde – Refeições balanceadas, com horários 
definidos e principalmente, em família e longe da televisão. 
Este período é caracterizado pelo isolamento do jovem em sua 
rotina de estudos. Sentir-se parte da família é fundamental 
para aumentar a energia e a autoestima. 
 
Desenvolva o sentido de propriedade – O projeto de 
vestibular é do jovem e não dos pais. Assuma o papel de 
facilitador, nunca de cobrador. Quando o jovem decide que fará 
o exame vestibular somente para agradar os pais, sua 
capacidade de automotivação cai em cerca de 30%. 
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Em resumo, os pais devem agir como treinadores, preparando 
o jovem para o maior desafio de sua vida, desconsiderando 
tudo o que já foi feito em termos de formação estudantil. 
 
Passando para os jovens e suas dores. 
 
Muitos dos jovens com quem me relaciono apresentam 
verdadeiro desespero por não saber escolher a carreira que 
seguirão pelo resto de suas vidas. Eu também ficaria 
assustado se precisasse decidir isto. A recomendação é: 
esqueça isto! 
 
Você não está decidindo o que fará pelo resto da sua vida, mas 
sim, decidindo como irá começar a sua vida profissional. Aos 
dezessete anos não temos como saber se a decisão será certa 
ou errada. Podemos escolher a que melhor se apresenta para 
o momento e nada mais que isto. Minha sugestão é que 
comece tirando da sua frente todas as coisas que você odeia 
fazer, independentemente se isto é certo ou errado. Isto cria 
uma zona de exclusão que é como uma barreira que limita 
suas escolhas. 
 
Quando tirar da frente todo o lixo emocional, culpas, opiniões 
alheias e pressões por decisão, sobrará uma lista curta de 
coisas que você ama, gosta ou tolera fazer, mas 
decididamente, não serão coisas que você odeia. De posse 
desta lista, procure as atividades e profissões onde estas 
características estão presentes. Você verá que elas em muito 
se aproximam e a decisão ficará mais fácil. Use frases simples 
como, por exemplo: 
 

 Criar coisas; 

 Ajudar pessoas; 

 Ouvir e avaliar; 
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 Destruir coisas; 

 Controlar e corrigir; 

 Interagir; 

 Pesquisar; 

 Trabalhar em grupo; 

 Trabalhar isolado. 
 

Isto aumenta o foco e determina seu propósito. 
 
Enfim, a preparação para o vestibular é muito mais um 
emprego que uma atitude. Você não precisará seguir a mesma 
rotina de esforço, foco e dedicação depois de passar na prova. 
Pense que você está se preparando para correr uma maratona 
ou ainda, que está atuando em uma peça de teatro cuja 
temporada dura oito meses. 
 
Passado este tempo e com a meta atingida, tudo volta ao 
normal (dependendo do seu normal). O fato é que a 
preparação para o vestibular é um regime de exceção onde 
toda a família estará envolvida em um projeto com tempo 
determinado. 
 
Jovem, faça sua melhor escolha possível. Pais atuem como 
verdadeiros coaches oferecendo recursos e conduzindo seus 
filhos. Não delegue esta responsabilidade. Garanto que a 
criação deste personagem será uma experiência que a família 
inteira irá apreciar e se lembrar com carinho. 
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Governança Familiar: O que faz sua família 
feliz? 
 
Você já deve ter ouvido a expressão governança corporativa. 
Se não ouviu ainda nos telejornais ou nos comerciais da 
Petrobras, governança é um conjunto de regras e políticas que 
visam a manutenção do propósito e sustentação de uma 
organização. De maneira simples, significa uma lista de coisas 
que podem e que não podem ser feitas pelos membros da 
organização. 
 
Refletindo um pouco sobre este tema eu me pergunto como 
estas famílias estão olhando para seu futuro como uma 
unidade? 
 
Tomemos por exemplo a sua família: 
 
Qual o propósito principal da sua família? 
 
Muitos responderão de maneira automática que o propósito da 
família é ser feliz, claro! 
 
Ok, podemos trabalhar com este conceito, mas exatamente o 
que faz da sua família uma família feliz? 
 
A proximidade? 
 
O falar-se todo o dia? 
 
A individualidade? 
 
Uniformidade ou independência? 
 
Conquistas materiais? 
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Muitas destas coisas podem ser conflitantes entre si e entre os 
próprios membros da família o que de maneira geral acaba por 
neutralizar o sentido de continuidade e fazendo com que a 
família não exista como um grupo coeso com um propósito e 
siga por décadas e mais décadas como um conjunto de 
indivíduos com objetivos distintos que compartilham fatores 
genéticos e só. 
 
Meu trabalho como conselheiro de indivíduos, famílias e 
empresas me permite uma visão privilegiada deste cenário 
onde posso verificar que o dilema principal reside no fato dos 
membros de um grupo almejarem ao mesmo tempo ser 
acolhidos e protegidos pelo seu grupo, mas continuar com sua 
individualidade e liberdade de decisões. 
 
A conta não fecha. 
 
Você não pode ser livre para fazer o que bem entende na hora 
que bem entende e ainda assim ser parte de um grupo. 
Acredito que serei crucificado pelo que vou dizer agora, mas 
para fazer parte de um grupo de maneira autentica é 
fundamental que as liberdades individuais sejam limitadas. 
 
Não. Você não pode fazer o que quer na hora que quer. 
 
Voltamos então ao ponto original da nossa conversa: 
 
Você acredita que sua família deva sobreviver como uma 
organização sustentável ao longo do tempo? 
 
Que as novas gerações sejam multiplicadoras do patrimônio 
construído? 
 
Que os valores e cultura dos seus antepassados devam ser 
preservados? 
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Que em vinte anos ou mais, o almoço de Páscoa seja um 
evento esperado por todos? 
 
Se sua resposta foi sim para pelo menos uma destas 
perguntas, então você precisará de uma governança familiar. 
Um conjunto simples de regras que protegem o grupo, orienta 
os novos entrantes e guia àqueles que nascem no grupo. 
Preparei uma pequena lista de coisas que vão te ajudar, 
baseada em minha experiência que, portanto, não tem a menor 
intenção de esgotar o assunto. Use somente se fizer sentido: 
 

 A família vem em primeiro lugar; 

 Não existe sucesso que valha a pena perante o 
fracasso familiar; 

 Os mais velhos merecem atenção, carinho e acima de 
tudo respeito por sua história; 

 Os jovens têm direito a fazer escolhas e os adultos o 
dever de orientar estas escolhas; 

 A realização deve vir antes do dinheiro, mas as 
necessidades básicas vêm antes da realização; 

 Somente será cobrado aquilo que é executado antes 
pelo cobrador; 

 Conte histórias sobre os que se foram e tire delas 
ensinamentos; 

 Preserve o patrimônio individual e coletivo; 

 Ensine aos mais novos as tradições familiares; 

 Acolha os que chegam por matrimônio e ensine seus 
valores; 

 Promova a integração e a manutenção das relações; 

 Ofereça apoio sempre, mas respeite o espaço 
individual. 
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Por fim, se você está no comando de sua organização familiar, 
assuma a posição de liderar seu grupo com firmeza, lembrando 
sempre que liderança não é chefia e que, portanto, você 
somente será um líder se as pessoas de seu grupo 
concordarem em segui-lo de livre e espontânea vontade. Seja 
um exemplo a ser seguido. 
 
Para concluir, deixo a frase dita por meu filho durante sua 
preparação para os vestibulares: 
 
“Viver nesta família é simples. A gente pode muita coisa, mas o 
que não pode, não pode nem F#@&!.” 
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Planejando a carreira em um país sem 
empregos! 
 
Os psicólogos definem os seres humanos como animais 
sociais com vida regida por hábitos. Eu certamente estou 
inserido nas duas categorias. Gosto muito de estar entre 
pessoas e minha vida segue uma rotina familiar na maioria dos 
dias. 
 
Acordar, ligar a televisão para atualizar-me das notícias, tomar 
café da manhã e ouvir o restante das notícias pelo rádio do 
carro no curto trajeto que faço até a sede da empresa onde, 
por conta do ofício que é atender e produzir conhecimento, 
dificilmente acesso as notícias no tempo normal de expediente. 
Volto ao mundo das notícias somente à noite para saber como 
fechamos o dia mundo afora. 
 
Ultimamente, assim como as outras pessoas que acompanham 
o noticiário econômico e político, não temos muito que 
comemorar. Demissões, demissões, mais demissões e uma lei 
que abre portas para a terceirização da atividade fim das 
empresas, o que em minha opinião não é uma das coisas mais 
sensatas a ser feita, mas esta é minha opinião e não serei eu 
quem vai decidir. 
 
O fato que temos que lidar é que pelos próximos meses e 
quiçá anos, nosso querido país irá enfrentar uma das maiores 
ondas de desemprego formal já visto e isto será sentido 
prioritariamente nas levas de demissões, na exportação de 
postos de trabalho e obviamente na redução substancial dos 
programas de formação de mão de obra. 
 
Em nossa empresa, o telefone toca ao menos vinte vezes na 
semana com empresas em busca dos programas de 
autogestão de carreira e desenvolvimento de protagonismo 
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que oferecemos o que para nós representa um sinal claro de 
que as empresas estão procurando cada vez mais profissionais 
que sejam capazes de se autodesenvolver, aperfeiçoando-se 
para oferecer melhores resultados, em um cenário de 
incapacidade de investimento nas áreas de treinamento e 
desenvolvimento. 
 
Desde 2009, quando iniciei a divulgação da ideia de 
autogestão de carreira, eu pregava a todos que quisessem 
ouvir que a relação entre pessoas e organizações é uma 
relação comercial, onde o profissional é um prestador de 
serviços que oferece um produto na forma de competências 
para um cliente que é a organização.  Isto faz da empresa que 
trabalhamos um cliente antes de tudo. Um cliente que precisa 
ser atendido e encantado e, mais ainda, um cliente que sempre 
possui a opção de procurar outro fornecedor que atenda de 
maneira mais eficiente e com menores custos. 
 
O tempo acabou demonstrando que isto era a verdade e hoje, 
falar em plano de carreira soa tão distante como uma carta de 
amor de ex-marido. Simplesmente não faz sentido. 
 
Este mesmo tempo me ensinou que as coisas são como são 
porque ficaram assim e que, portanto, reclamar não ajuda em 
nada. Se a carreira como um plano futuro não é mais possível, 
vamos tratá-la como um processo de construção baseados na 
técnica dos oitocentos metros. 
 
Esta técnica define que você não precisa conhecer toda a 
estrada a qual você está disposto a seguir para atingir seu 
objetivo, mas você precisa estar atento ao que acontece no 
alcance das luzes do seu carro. Daí o nome de estratégia de 
oitocentos metros. Pense que sua carreira não é uma meta a 
ser perseguida para o futuro, mas sim um coletivo de 
experiências e referências que você irá criar a partir de agora. 
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Selecionei do meu primeiro livro “Autogestão de Carreira – 
você no comando da sua vida”, alguns ensinamentos que 
serão muito úteis como guia de sobrevivência em tempos 
revoltos como o que vivemos: 
 

 Aprofunde o conhecimento sobre você mesmo. 
Identifique o que faz com prazer e o que não; 

 Dentre as coisas que faz com prazer e facilidade 
natural, quais podem ser usadas como atividade 
remunerada; 

 Olhe no seu entorno e compreenda o que a empresa 
(seu cliente) valoriza como comportamento. Se não 
conseguir, pergunte ao seu superior e até mesmo ao 
RH. Não tenha vergonha; 

 Compare suas habilidades naturais com as exigências 
da empresa. O que for compatível, reforce mais e mais. 
O que você não atender, busque melhorar. Sem vitimar-
se e sem esperar que façam por e para você; 

 Ofereça mais, mesmo ganhando o mesmo. Lembre-se 
que a empresa é um cliente e que, portanto, existem 
concorrentes para a sua vaga; 

 Procure estar alinhado com o objetivo maior da 
empresa que é a lucratividade. Pense na empresa 
como se fosse sua. Estas ações não passarão 
despercebidas; 

 Construa seu próprio plano de carreira; 

 Última, mas não menos importante: independente da 
empresa que você trabalha, trabalhe para você e para 
os seus resultados. 
 

Conquiste seu cliente. Só assim será possível construir uma 
carreira de verdade em tempos de falta de empregos. As 
empresas e organizações não estão demitindo seus melhores 
colaboradores. Elas estão demitindo aqueles que foram 
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julgados dispensáveis por serem apenas recursos humanos 
em um processo de recessão. 
 
Sempre haverá lugar para uma pessoa que vale muito mais do 
que custa. Depende de você e unicamente de você, ser esta 
pessoa. 
 
Pense nisto! 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 28 ] 

Homem de Ferro ou Capitão América? 
 
Resolvi conversar com vocês sobre um dos pilares da gestão 
de carreira que é a separação entre o Eu verdadeiro e o Eu 
profissional. 
 
Antes de dar um nó na cabeça, vamos compreender esta 
questão das diferentes personalidades. O Eu verdadeiro é a 
sua essência como pessoa. Aquilo que você é de verdade e 
que no fundo só você conhece. São suas crenças, seus 
medos, suas vontades, sua luz e sua sombra. 
 
Costumo dizer em minhas palestras que somente podemos 
exercer o Eu verdadeiro no banheiro de nossas casas, onde 
não estamos interagindo com ninguém e, portanto, não existe 
expectativa de relacionamento e aceitação com nenhuma outra 
pessoa. Logicamente, este é um pensamento que não 
contempla as pessoas que quando estão no banheiro 
carregam seus smartphones e tablets para acompanhar as 
redes sociais. Ao interagir com as redes sociais, você já não é 
você mesmo. 
 
Tão logo você saia deste ambiente protegido, você assumirá 
um dos muitos papéis que existem em sua vida. Se encontrar 
com um filho, vira pai ou mãe. Se encontrar a mãe, vira filho, se 
encontrar o companheiro ou companheira, assume a 
contrapartida. E assim por diante. Inúmeros são os papéis que 
executamos ao longo do nosso dia, sempre em função do 
elemento que se encontra à nossa frente e que oferece a 
contraparte. 
 
Evoluindo este pensamento, é correto considerar que em 
nossa rotina profissional também possuímos diversos "EUs" 
em função dos vários relacionamentos (superior, colega, 
subordinado), mas para não complicar demasiadamente o 
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tema, vamos tratar todos estes personagens como um só: O 
Eu profissional. Assim, quando estamos no ambiente de 
trabalho executamos um protocolo de comunicação e 
comportamento que nos identifica perante os demais. 
 
O Eu profissional é o personagem que executamos enquanto 
estamos em tempo de trabalho. 
 
Esta compreensão, em tese, facilitaria nosso equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida pessoal, pois, nosso personagem (Eu 
profissional) é uma criação nossa que tem como única 
finalidade no Universo, atender às nossas expectativas de 
sucesso e realização. Caso contrário, por que executaríamos 
sua performance, dia após dia? 
 
Foi pensando nisto que parei para observar nossos dois 
personagens que são o título deste artigo. Vamos começar 
entendendo o Capitão América. 
 
Steve Rogers (verdadeiro nome do Capitão América) era um 
sujeito comum, diria eu até que abaixo da média, pois tinha a 
saúde frágil e o físico mais ainda. Sua grande ambição era 
entrar para as forças armadas e tornar-se combatente. Com a 
ajuda de um dos muitos programas secretos do governo norte 
americano, Steve recebe um soro milagroso que aumenta sua 
capacidade física e reforça as características mentais que ele 
já dispunha. Um bom homem, virou um exemplo de integridade 
e passa a ser o personagem Capitão América em tempo 
integral. 
 
A pessoa se transforma no personagem. 
 
Agora entendendo o Homem de Ferro. Tony Stark é um 
milionário, herdeiro de um império construído por seu pai à 
custa de contratos governamentais e venda de tecnologia, 
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prioritariamente venda de armas. Howard, pai do Tony, 
inclusive foi um dos criadores do tal soro do Capitão América. 
Um belo dia, Tony é sequestrado e a única forma de fugir de 
seu cativeiro é construindo uma armadura, tosca, mas 
eficiente. 
 
Esta armadura depois de muitos ajustes torna-se uma peça de 
alta tecnologia que é capaz de transformar Tony Stark no 
homem de ferro. Tony tem um ego tão grande que 
diferentemente dos demais super-heróis, não esconde sua 
identidade. Ele divulga para todos que é o Homem de Ferro, 
alternando sua existência entre a pessoa e o herói. 
 
A pessoa cria o personagem. 
 
Se pudéssemos olhar no espelho e identificar nosso 
personagem profissional, com qual dos dois mais seríamos 
parecidos? 
 
Um personagem que é bom, valioso e nobre como o Capitão 
América, mas que apesar de todas as suas virtudes coexiste 
100% do tempo com a pessoa do Steve Rogers a ponto de não 
podermos diferenciar um do outro, ou seríamos como o 
Homem de Ferro que usa sua criação para executar as 
missões que lhe são demandadas, mas ao final do dia é capaz 
de colocar a armadura no armário e voltar a ser simplesmente 
Tony Stark, com suas virtudes e defeitos? 
 
Eu já fiz esta reflexão e escolhi minha metáfora. Deixo agora 
que você reflita sobre seu modelo de personagem e 
principalmente, reflita se você é feliz usando este personagem. 
Muitas das pessoas que procuraram minha ajuda profissional 
nos últimos anos passaram a viver muito melhor quando 
entenderam seu personagem e fizeram as pazes com eles. 
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Protocolos e contrapartes! 
 
Você deve estar pensando se vale a pena ler um artigo com 
este título. Garanto a você que vale e vale muito. 
 
Quero falar com você sobre uma das minhas crenças mais 
antigas e que se refere à pluralidade do ser humano. 
 
Dizem os antropólogos e alguns bons biólogos que conheço 
que o ser humano possui entre os outros animais uma 
anomalia na estrutura cerebral que nos permite visualizar e 
acreditar em cenários que não existem de fato. Somos, 
segundo eles, os únicos seres vivos capazes de fantasiar com 
os elementos da vida o que nos permite contar histórias 
fantasiosas. 
 
Desde o princípio da comunicação humana, nossa cultura foi 
passada para as novas gerações através de histórias 
contadas, isto aconteceu em volta da fogueira, passou para as 
folhas de papiro, papel, paredes e hoje existe através de posts 
em redes sociais. Ou você acredita em tudo que lê nos posts 
da sua rede social preferida? 
 
Seja como for, esta anomalia permitiu que o ser humano fosse 
capaz de criar personagens e interpretá-los de acordo com o 
momento ou com seus interesses. Esta habilidade está em 
tudo o que fazemos, mas de maneira geral, fazemos mais uso 
dela com o intuído de atender a um desejo ancestral e primário 
de ser aceito em nosso grupo. 
 
O que rege a formação de nossos personagens é a 
necessidade de ser aceito no grupo! 
 
Ok, você pode estar se questionando e dizendo que não, que 
você não é assim e que tudo o que você faz é calcado em ser 
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você mesmo e um monte de outras frases saídas dos livros de 
autoajuda com incrível similaridade com as respostas dos 
integrantes do Big Brother Brasil quando são questionados 
sobre suas estratégias de jogo. 
 
Vou fazer um pequeno desafio sobre sua capacidade de 
interpretar personagens, de acordo com a sua necessidade de 
ser aceito. Chamo isto de síndrome da madrinha de 
casamento: 
 

 Quando você está em um casamento, cerimônia ou 
festa, você observa os demais para ver se está de 
acordo? 

 Quando é convidado para uma festa, preocupa-se com 
que traje deve usar? 

 Quando em um restaurante, o garçom serve o vinho, 
você cheira a taça sem saber o que procurar? 

 O seu comportamento em ambiente de trabalho é 
exatamente igual ao da sua casa? 

 Sua casa com visitas e sem visitas funciona da mesma 
forma? 
 

Todas estas perguntas levam a refletir como somos capazes 
de modificar nosso comportamento de acordo com a 
contraparte, ou seja, de acordo com a pessoa que está diante 
de nós. 
 
Este é um processo de defesa natural do ser humano que 
busca ser aceito em seus arranjos sociais em decorrência de 
necessidades básicas como aceitação e proteção. 
 
Se isto é verdade, por que fomos educados para nunca 
usarmos máscaras e sempre sermos verdadeiros? 
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Minha mãe, que Deus a tenha, dizia que “quem fala a verdade, 
não merece castigo”. Pelo sim pelo não, eu procurava criar 
algumas verdades alternativas. Somente para garantir. 
 
Hoje, com meus filhos já crescidos entendo a filosofia de 
atuação da dona Lina. Quando estamos lidando com crianças 
e adolescentes, tentar lidar com os múltiplos personagens é 
um desafio de altíssimo risco e, portanto, orientamos para que 
este processo de defesa não seja acionado. Buscamos o 
tempo todo conquistar a confiança e nos recusamos a acreditar 
que aquelas criaturas não estão sendo cem por cento sinceras. 
 
Nenhum pai ou responsável ficaria tranquilo em saber que seu 
rebento ou tutelado está atuando da forma como você espera 
que ele atue simplesmente para atender seus desejos pessoais 
e não porque verdadeiramente concorda contigo. Esta é uma 
situação improvável. 
 
Assim passamos anos e anos sob a tutela de pais, professores 
e demais elementos educadores que, nas expectativas de nos 
colocar no caminho correto, suprimiram nossa capacidade de 
interpretação e de negociação através do processo de 
correção de protocolos de comportamento. Mas, e sempre 
existe um, a natureza se impõe a qualquer plano e com o 
tempo passamos a exercer este papel mesmo que de maneira 
inconsciente. 
 
Desenvolvemos uma forma de lidar com nossos professores, 
que difere da forma como lidamos com nossos pais, que por 
sua vez difere da forma como lidamos com nossos amigos de 
turma e assim por diante. Nosso protocolo de comportamento 
está diretamente relacionado com a contraparte. Atuamos de 
maneira a atender expectativas e evitar conflitos. 
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Em alguns casos, considerados patológicos, o protocolo é 
desenhado para criar o conflito e com isto chamar mais 
atenção. Necessidade de atenção pode criar distorções de 
comportamento como a vitimização ou a rebeldia. Busque mais 
detalhes no trabalho do Sigmund. 
 
O grande segredo que quero compartilhar com você é a 
capacidade que temos de provocar comportamentos 
esperados em outras pessoas através da execução de nossos 
personagens. Este é um segredo tão bem guardado que nem 
mesmo nosso consciente é capaz de identificá-lo. 
 
Certamente você deve conhecer a história, ou uma de suas 
muitas variações, do monge que tenta salvar a cobra de um 
incêndio e toda vez que se aproxima a cobra tenta picá-lo. 
Quando indagado sobre porque insiste em salvar uma cobra 
que não quer ser salva ele diz que picar é da natureza dela, 
salvar é da minha e não vou mudar a minha em função da 
dela. 
 
Aplicando este conceito às relações humanas, percebi ao 
longo dos anos que podemos utilizar nossos personagens para 
provocar comportamentos de contrapartida.  Vamos considerar 
um cenário simples onde a relação de um casal está se 
deteriorando e com o passar do tempo, eles passaram a se 
tratar como irmãos ou pior, como amigos que vivem juntos. 
Recebo muitos maridos com esta queixa. 
 
Como fazer para que a outra pessoa volte a se comportar 
como membro efetivo de um casal: Trate-a como a contraparte. 
Se você se comportar como marido e não como amigo, 
automaticamente a contraparte se comportará como esposa. O 
contrário também é verdadeiro. Se a esposa se comporta como 
tal, o marido irá responder. 
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No ano de 2014 recebi um caso que foi emblemático. Um casal 
com três filhos, duas meninas e um menino, procuraram por 
auxilio, pois, o menino era indomável, hiperativo, malcriado e 
uma série de queixas que apresentavam o menino como um 
caso perdido. 
 
Bastaram duas sessões com o jovem que tinha perto de doze 
anos para perceber que havia uma falha no processo de 
contrapartes. Ele não se comportava como filho porque os pais 
nunca se comportaram como tal. Os comportamentos básicos 
como amor incondicional, limites e exemplo, simplesmente 
inexistiam. 
 
Bastou corrigir os personagens dos pais para que o 
personagem do garoto aflorasse de maneira completa e 
aceitável. Foi um caminho difícil, mas funcionou. 
 
O que impede a maioria das pessoas de atuar com seus 
personagens é a visão deturpada da obrigatoriedade. Na 
maioria das vezes que proponho esta técnica, recebo como 
defesa a frase: 
 
“Por que sou eu que tenho de mudar? ” 
 
A resposta fica para encerrarmos com uma reflexão. 
 
Não podemos mudar diretamente o comportamento de outras 
pessoas. Estes comportamentos são reflexos do nosso 
comportamento. Quem é inteligente emocionalmente e controla 
seu protocolo de comportamento, certamente será capaz de 
influenciar e controlar o comportamento da contraparte. 
 
Sei que você que me acompanha é inteligente e que vai 
observar melhor seu comportamento. 
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Dez erros que você comete e que impedem o 
seu sucesso profissional! 
 
Meus amigos pessoais e virtuais sabem que tenho certa 
reserva quanto às chamadas listas de comportamento. Dez 
coisas para isto, cinco coisas para aquilo e assim por diante. 
Elas funcionam bem como elementos de adestramento e 
muitas vezes não cumprem com o seu papel de educar. Mas, 
como tudo tem um, "mas", acabei me rendendo a formar esta 
lista com as dez maiores besteiras que fazemos quando damos 
ouvido ao nosso sistema interno de crenças e paramos de 
entender o mercado de trabalho como ele realmente é: um 
mercado. 
 
Assim, querido leitor encaminho minha lista dos maiores erros 
que você pode cometer e que vão atrapalhar sua promoção em 
qualquer empresa que atue: 
 
#1 Achar que merece ser promovido 
 
Ora, todos nós merecemos ganhar mais, ser mais felizes, 
trabalhar menos, ser ouvidos em nossas ideias, reconhecidos 
por nossos esforços e assim por diante. Contudo, merecimento 
é um conceito que não está ligado ao mercado de trabalho. 
Você somente será escolhido para uma posição de maior 
destaque e responsabilidade se, na opinião de quem decide, 
você for a melhor escolha em termos de custo-benefício. A 
promoção será resultado natural do valor que você gera e não 
da sua percepção deste valor. 
 
#2 Focar sua reputação em esforço 
 
Trabalhe duro, esforce-se, demonstre que está na luta. Tudo 
isto não vale absolutamente nada se você não gerar 
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resultados. O mundo é feito de resultados e se eles forem 
conseguidos com menor esforço e, portanto, com menor 
consumo de recursos, melhor para todos. Mantenha-se entre 
os que entregam não somente entre os que se matam. 
 
#3 Esperar por justiça 
 
Este sempre é um tema delicado. Então para simplificar, vamos 
a uma verdade absoluta: A vida é injusta. Se compreendermos 
que o trabalho é parte de uma vida que é injusta, então o 
trabalho também é injusto. As relações de trabalho são 
relações comerciais, ou seja, o comprador (empresa) escolhe o 
melhor produto (pessoas) exatamente como você escolhe uma 
roupa ou restaurante. Já percebeu que ao escolher jantar em 
um local você foi injusto com todos os outros que fazem 
comidas tão boas quanto? 
 
#4 Confundir empresa com escola 
 
Nossos antepassados arrumavam empregos para aprender um 
ofício, eles iniciavam na base da pirâmide e aprendiam com os 
mais velhos, faziam um ou outro curso obrigatório e realmente 
desenvolviam suas habilidades na empresa. Hoje em dia, 
vivemos a era do conhecimento e as empresas estão 
buscando pessoas que já saibam o máximo possível de coisas 
que precisam saber (relação de custo e benefício). A única 
saída para isto é o autodesenvolvimento. As empresas vão 
investir na capacitação para que você execute tarefas e não 
para que você ajuste seus comportamentos. Tenha em mente 
que 70% do seu conhecimento são de sua responsabilidade. 
 
#5 Confundir empresa com família 
 
Somos primatas e vivemos em sistemas sociais. Não há como 
fugir disto. Nosso cérebro é programado para reconhecer 
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padrões sociais e adaptar-se a eles. Não é difícil perceber o 
chefe como pai, o colega mais experiente como irmão mais 
velho e às vezes a pessoa do RH como a mãe da prole. 
Empresa é mercado e família é família. As regras de uma não 
se aplicam a outra. Nunca, nem mesmo quando a empresa é 
uma empresa familiar. 
 
#6 Contar com a lei do retorno 
 
Muitos livros foram escritos sobre a lei do retorno que prega 
que o que você faz retorna para você e o que você pensa se 
materializa. Contudo, para que esta lei funcione é preciso 
atitude. Esperar que as coisas acontecessem e você será 
promovido apenas por seu uma pessoa do bem, é um 
pensamento muito simplista. É como uma frase antiga que diz 
que ser vegetariano não impede um leão de devorá-lo. Você 
não precisa ser mau. Mas não pode ser ingênuo. 
 
#7 Buscar o conforto como objetivo 
 
O grande Ayrton Senna já dizia que pilotar bem é uma coisa, 
andar na frente é outra completamente diferente. Muitas 
pessoas perdem oportunidades de ascensão profissional, pois 
acreditam que a vida no topo da pirâmide é melhor que na 
base. Tenha em mente que quanto mais você sobe, mais caro 
é o seu produto e, portanto, mais valor precisa entregar. A vida 
fica mais dura, quanto mais você sobe. 
 
#8 Pensar como peça e não como jogador 
 
A vida profissional é como um tabuleiro de xadrez onde cada 
peça é limitada por regras de movimentação. Algumas peças 
têm mais liberdade que outras e valem mais que outras. Se 
você limitar seu pensamento ao que pode ou não ser feito, 
deixará sempre que outra pessoa decida seus passos. Levante 
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a cabeça e ouse fazer o que não está nas regras. Pode dar 
muito errado e aí você começa novamente ou pode dar muito 
certo e você crescerá. Tome riscos. 
 
#9 Apaixonar-se pela função 
 
Você não é a sua função, você está na sua função. Quando 
você se apaixona pelo que faz, faz muito bem aquilo e é 
reconhecido pelo que faz, a tendência é fazer isto por muito 
tempo. Se sua empresa não conta com uma carreira em Y 
verdadeira onde os técnicos contam com a mesma 
remuneração e importância dos gestores, esta paixão acabará 
em casamento e você ficará na mesma posição pelo resto da 
vida. Crie sucessores, ponha-se em disponibilidade para que 
as pessoas pensem em você como um líder. 
 
#10 Misturar a pessoa e o crachá 
 
Você é aquilo que você é. Seu trabalho é aquilo que você faz. 
Estas duas criaturas são totalmente diferentes e a empresa 
somente valoriza a segunda. Não pense que as pessoas 
valorizam quem você é fora do ambiente profissional. Foque na 
criação de um produto profissional e pense sempre em como 
melhorá-lo. 
 
Agora você deve estar com uma pulga enorme atrás das 
orelhas, pensando se você comete ou não estes erros. 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 40 ] 

O que aprendi com Leonard Nimoy! 
 
Não sei se você conheceu Leonardo Nimoy, mas se você tem 
mais de trinta anos, certamente já ouviu falar do Senhor Spock 
da antológica série de tevê Jornada nas Estrelas. O 
personagem de sobrancelhas afiladas e orelhas pontudas é 
natural do planeta Vulcano, é conhecido por sua incrível 
capacidade analítica e sua quase que completa abnegação das 
emoções humanas. Digo quase, pois este personagem é filho 
de um Vulcano com uma Terráquea e por conta do “sangue 
sujo” ele ainda sofre com algumas emoções. 
 
Você agora deve estar se perguntando o que este momento 
Geek tem a ver com carreiras e com a nossa coluna? 
 
Tudo! 
 
Quando atuamos no mundo corporativo, buscamos atuar de 
acordo com os padrões de comportamentos estabelecidos, 
criando uma personagem que no Método C.A.R.M.A.® (visite o 
site, clique aqui) chamamos de Eu profissional. Diferentemente 
do Eu verdadeiro, que é quem somos em nossa intimidade e 
solidão, o Eu profissional é moldado para atender ao conjunto 
de pessoas que são as partes interessadas ou ainda, os 
nossos stakeholders. 
 
Estas pessoas, em menor ou maior grau afetam nossa carreira 
e nossas possibilidades de movimentação e crescimento. Não 
é à toa que as áreas de recursos humanos e gestão de 
pessoas utilizam do expediente de avaliações em trezentos e 
sessenta graus para aferir a performance e o potencial de 
crescimento das equipes. 
 

http://www.metodocarma.com.br/
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A rede de relacionamentos que mantemos precisa ser tratada 
como o que realmente são, ou seja, clientes. Moldamo-nos 
toda a nossa forma de atuação para que se enquadre nas 
expectativas de valor que esta rede de contatos congrega. Os 
profissionais de Recursos Humanos sempre dizem que as 
pessoas são contratadas por seu conhecimento e demitidas 
por seu comportamento. 
 
Esta forma de pensar, nos aproxima muito dos personagens 
Vulcanos da ficção. Para que a sociedade deles pudesse 
prosperar, tacitamente, fizeram um acordo que depois se 
transformou em lei e depois disto fixou-se ao jeito de ser e 
pensar das pessoas. Eles suprimem seu Eu verdadeiro em prol 
do melhor relacionamento e da evolução do grupo. 
 
Contudo, a maior lição que aprendi com Leonard Nimoy na 
pele do Senhor Spock não está somente na forma como ele 
suprime suas emoções e molda seu comportamento, mas sim 
na existência de um ritual chamado Plak-tow que significa 
literalmente sangue fervendo. A cada sete anos, os Vulcanos 
libertam todas as emoções reprimidas e agem como lhes der 
na cabeça, o que invariavelmente envolve violência e pé na 
jaca. Este ritual é respeitado como parte da cultura, tanto que 
pela lei, uma morte ocorrida durante o Plak-tow não é 
considerada crime. 
 
A lição que aprendi não é esperar sete anos para fazer tudo o 
que ficou reprimido e sair pelo mundo fazendo coisas que 
depois certamente vou me arrepender. Até mesmo, porque 
aqui é a realidade e não somos Vulcanos, mas sim, a 
importância de criarmos um espaço em nossas vidas para 
podermos ser quem nós mesmos somos. Sem interpretar papel 
algum: 
 

 Não para o profissional; 
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 Não para os pais; 

 Não para os casais; 

 Não para os filhos. 
 
Somente um tempo para que possamos estar em paz e 
conectados com nós mesmos, sem juízo de valor ou crítica. 
Este tempo pode ser dedicado a um hobby, à leitura, ao 
esporte e até mesmo à oração ou meditação. Desde que o 
tempo seja seu. 
 
Isto funciona como um gostoso banho quente após um dia de 
muito trabalho. Estou certo que você conhece a sensação. 
 
Busque o seu momento, o seu Plak-tow. Você verá que o 
corpo responderá melhor, a mente ficará mais clara e você 
poderá viver uma vida longa e próspera. 
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Cuidado com seus desejos, eles podem se 
realizar! 
 
Curioso é este nosso ofício de Coach. Estudamos, testamos, 
fomos cobaias, tivemos muitas certezas que com o tempo se 
tornaram dúvidas e voltaram a transformar-se em certezas com 
muito carinho e trato a cada pessoa que bate à nossa porta. 
Uma das coisas que pude aprender nesta década dedicada a 
este ofício é que nem sempre devemos levar de maneira 
simples nosso Coachee do ponto A ao ponto B. 
 
Sei que o código de conduta define claramente que não se 
podem julgar atitudes, fatos e momentos do cliente, mas 
acredito com todos os elementos do meu modelo de crenças 
que temos a obrigação de promover um julgamento prévio a 
respeito das intenções de nosso cliente quando ele afirma seus 
objetivos. 
 
Existem milhares de incoerências que podem atrapalhar a 
visão de uma pessoa quando ela expressa suas necessidades 
básicas comunicando ao profissional de Coaching os objetivos 
que deseja alcançar. Vamos partir do ponto mais comumente 
encontrado nas sessões de Coaching: nosso cliente deseja ser 
feliz. 
 
Sabemos, como estudiosos do tema, que a felicidade não é um 
lugar para onde vamos. Ela é na verdade um caminho a ser 
percorrido enquanto é pavimentado por encontros únicos com 
momentos felizes. Na definição mais simples e bela que ouvi 
nestes anos, um momento feliz é um momento que não 
queremos que acabe. Não queremos que um momento acabe, 
pois aquilo que queremos é igual a aquilo que percebemos em 
nosso entorno. Esta igualdade atente às nossas expectativas. 
Uma expectativa atendida é igual à satisfação. 
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Concluindo, um momento feliz é um momento em que estamos 
satisfeitos. 
 
Agora, voltando uns passos e pensando nos anseios e 
expectativas de nossos clientes, vemos que de maneira geral, 
quando buscam um trabalho de Coaching estes clientes estão 
vivenciando um momento de insatisfação. Pense quantos 
clientes você já teve que disseram: 
 
“Está tudo muito bem, mas pode ficar melhor e por isso preciso 
de Coaching.” 
 
Eu diria sem medo de errar que foram poucos ou quiçá 
nenhum. Nossos clientes procuram nossas habilidades quando 
não conseguem atingir determinado objetivo diante dos 
obstáculos que a vida oferece e de maneira geral estes 
obstáculos atingem os desejos básicos da pessoa: 
 

 Existir; 

 Pertencer; 

 Ser reconhecido; 

 Ser ouvido; 

 Ser admirado; 

 Ser amado. 
 
É neste ponto que uma das técnicas mais importantes do 
Coaching precisa ser precisamente utilizada: fazer perguntas. 
 
Devemos colocar perguntas que questionem os objetivos do 
nosso cliente e façam com que ele reflita sobre o que deseja e 
quais os impactos que isto trará para sua vida e para todos os 
membros de seu ecossistema social. 
 
Existir por exemplo é um desejo natural de todo o ser humano. 
Nenhum de nós gosta de ser ignorado por nossos 
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semelhantes. Contudo, para existir é preciso que tenhamos 
uma identidade, uma unicidade e uma forma de ser percebido 
no ecossistema social. Pergunte ao seu cliente o que ele tem 
feito para construir sua imagem como indivíduo. Coloque-o no 
papel de protagonista e indague como ele contribuiu para a 
situação atual. 
 
Pertencimento, fazer parte de um grupo. Recebo dezenas de 
pessoas em meu consultório dizendo-se excluídos de seu 
ambiente de trabalho, por não se enquadrarem nos padrões, 
ou ainda, por perseguição dos outros que com ele trabalham e 
colaboram. Nestes casos faço três perguntas simples: 
 

 Você conhece as regras sociais e de comportamento do 
seu ambiente profissional? 

 Você concorda em comportar-se de acordo com estas 
regras? 

 O que de fato você tem feito que corrobore com estas 
regras? 

 
Invariavelmente recebo não para duas os três destas 
perguntas. 
 
Os exemplos são muitos e nosso artigo viraria um tratado 
sobre comportamento. Quero encerrar nossa reflexão com o 
pensamento que no mercado de Coaching, a maioria 
esmagadora de pessoas que entrará pela sua porta está 
disposta a pagar para ouvir que são pessoas perfeitas, que o 
seu jeito de fazer as coisas é o jeito certo e acima de tudo, que 
elas não precisam de nenhum recurso que já não tenham. 
 
Cuidado! 
 
A mudança do ponto A para o ponto B passa necessariamente 
pela compreensão do caminho e dos obstáculos que 
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dificultaram esta jornada. Se compreendermos que a 
percepção de valor cabe ao observador, ou seja, as pessoas 
em volta reagirão às nossas ações, muitos destes obstáculos 
estão no fundo de nossas almas: 
 

 Você quer existir?             Desenvolva sua identidade 

 Você quer pertencer?             Ajuste seu comportamento     
                                               às regras sociais 

 Você quer ser reconhecido? Gere valor para a outra  
                                              pessoa 

 Você quer ser ouvido? Diga coisas relevantes 

 Você quer ser admirado? Atinja resultados acima 
dos demais 

 Você quer ser amado? Ame incondicionalmente 
 
Tudo muito simples, claro, mas não tão simples de aceitar. 
 
Quando seu cliente declarar um desejo, olhe no fundo dos 
olhos dele e pergunte: Você tem certeza disto? Se a resposta 
for sim, coloque o sujeito para trabalhar. As mudanças sempre 
começam de dentro para fora. 
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Um mundo de medíocres! 
 
Espero que você não tenha se assustado com o título de nosso 
artigo, mas calma. Vou explicar melhor minha tese. Em muitos 
dos meus artigos tenho defendido a crença de que todos 
somos plurais e que nosso Eu verdadeiro (a pessoa que somos 
em nossa intimidade) difere significativamente do nosso Eu 
profissional (protocolo de comportamentos que usamos no 
ambiente de trabalho). Pois bem, por motivos éticos, somente 
conto a vocês coisas que eu acredito e pratico assim, meu Eu 
verdadeiro adora cozinhar. Coisa que não faço em meu dia a 
dia de trabalho. Não gosto somente de cozinhar. Acredito que 
a culinária seja de fato um ofício com todos os métodos, 
ferramentas e tecnologias envolvidas. Enfim, sou um 
entusiasta da coisa. Tanto que adoro programas de culinária 
na televisão e entre eles o Master Chef. 
 
Este programa é um reality show como tantos outros onde a 
cada semana as pessoas têm tarefas a cumprir e de acordo 
com a opinião dos juízes podem ser premiados ou eliminados 
sendo enviados para casa. Como são vários participantes, a 
cada decisão dos juízes eles separam os participantes em três 
grupos. Os piores, os melhores e aqueles que sobram e são os 
médios. Os melhores serão premiados, os piores deverão fazer 
uma tarefa extra para ver quem vai para casa e os médios, 
ficam automaticamente salvos naquela semana. 
 
Curioso observar que a maioria das pessoas que fica no 
chamado grupo médio fica aliviada com a situação, pois não 
serão premiados, mas em compensação, não serão eliminados 
o que traz a sensação de segurança e uffa! Aí entra a beleza 
do episódio que assisti: a maioria, mas não todos. 
 
Existe lá um jovem de 29 anos chamado Fernando Kawasaki 
que desde o primeiro dia do programa chamou minha atenção, 
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seja pelo estilo de liderança ainda falho, seja pelo excesso de 
foco em sua missão que é ganhar o programa. Sem dúvida um 
personagem a ser observado. Na semana em questão, 
Fernando ficou decepcionado de ficar entre os médios, 
divergindo do grupo, quando foi inquerido pelos juízes sobre o 
motivo da marra ele surpreendeu a todos cobrando um 
feedback. Não me lembro das palavras exatas, mas o contexto 
foi: 
 

 Por que estou na média? 

 Por que não estou entre os melhores? 

 Preciso saber o que errei para corrigir! 
 
Os juízes ficaram surpresos com a cobrança, mas deram o 
feedback. Claro, curto e cruel. Você não está entre os 
melhores, pois... 
 
Ele agradeceu e na rodada seguinte ficou entre os melhores. 
Fernando não se contentou em ficar na média. Fantástico! 
 
Desde muito pequenos, ensino meus filhos a ficarem fora da 
média do grupo, repito sempre para eles o mantra “médio, 
mediano, medíocre! ” Com o objetivo de criar neles o mesmo 
incômodo que desta vez percebi no participante do programa. 
A média pode nivelar a performance, pois gera uma falsa 
sensação de proteção e pertencimento. Algo como: 
 
“Não estou na ponta, mas também não sou perdedor”. 
 
Pergunte a qualquer aluno de ensino médio. Quando o tema 
forem as notas obtidas em provas e trabalhos, fatalmente o 
tema "média para passar de ano" virá à tona. A média é uma 
forma de colocar as pessoas em um nível seguro de não 
eliminação. 
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Esta sensação de segurança é baseada em nosso sistema de 
crenças que em algum nível é ativado pelo estímulo de 
pertencimento. Quando falamos em ponto médio, estamos 
falando de curvas de distribuição Gaussiana que foi introduzida 
ao mercado pelo matemático Abraham de Moivre (Desculpe o 
momento economista. Ele é parte da minha natureza). De fato, 
as curvas de distribuição demonstram que ao redor do ponto 
médio de uma série de dados concentra-se a maior população. 
Ou seja, quando estamos na média em qualquer avaliação, 
estamos entre o grupo com mais participantes. A turma é 
maior. 
 
Somos seres sociais e vivemos em grupos, logo, estar em um 
grupo com mais participantes nos torna igual à maioria das 
pessoas e temos a sensação de ser uma pessoa “normal”. Isto 
ativa o segundo sistema de recompensa de nosso cérebro. 
Nenhum de nós gosta de ser anormal. Soma-se a isto o fato de 
que todos nós fomos educados para ter comportamentos 
equivalentes à maioria das pessoas e bingo. Fomos 
codificados para ficar na média e sermos normais. 
 
Não acredita em mim? Não tem problema. 
 
Pense um pouco como foi a sua infância e a sua passagem 
pelo sistema educacional. Por acaso você ouviu alguma destas 
frases: 
 

 Por que você não se comporta como tudo mundo? 

 Deixa de querer aparecer? 

 Só você quer fazer deste jeito? 

 Por que você não é igual a...? 
 
No sentido positivo, você já ouviu as seguintes frases: 
 

 Com ele tudo bem, está dentro da média. 
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 Nesta situação é normal, a maioria está da mesma 
forma. 

 Dentro do previsto, sem problemas. 
 
Hoje ficamos por aqui com esta provocação: 
 
O que é mais importante para você? 
 
Obter sucesso em seus planos ou simplesmente ficar na média 
e não ser derrotado? 
 
A decisão é sua. Cada caminho tem riscos e benefícios. Eu fico 
com meu mantra: 
 
Médio, mediano, medíocre. 
 
Assim, toda vez que for colocado entre os médios, vou me 
lembrar de Fernando Kawasaki e irei dormir me perguntando: 
 
Por que não estou entre os melhores? 
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As sete liberdades do Coachee 
 
Faz muitos anos que venho trabalhando em conceitos de 
adequação comportamental, sobretudo nas práticas que são 
relacionadas à alteração de comportamentos e quebra de 
modelos de crença, e acredite querido leitor: já vi muita coisa 
estranha por aí. 
 
O mundo do aconselhamento que engloba Coaching, 
Mentoring, Consultoria e demais práticas onde uma pessoa 
mais experiente auxilia uma menos experiente está coalhado 
de modelos e técnicas que são empregadas no dia a dia das 
sessões e com o tempo, até o melhor dos profissionais pode se 
sentir encurralado diante de um cliente que não anda ou que 
desafia as habilidades por simplesmente não entrar no 
processo. 
 
As boas escolas de Coaching ensinam aos seus alunos tanto a 
melhor forma de atender a um cliente como também ensinam 
os sinais que devem ser observados para que você não atenda 
determinada pessoa. Acredito fortemente que Coaching não é 
Nutella® e, portanto, não pode agradar a todo mundo. 
 
Voltando às coisas estranhas que já presenciei, eu me lembro 
de alguns Coaches que por cansaço, inabilidade ou 
inexperiência ficam frustrados na condução da sessão ou 
sessões. Uma das máximas de nosso ofício prega que diante 
de uma frustração a resposta tende a ser violenta. 
 
Não, não conheço nenhum caso de agressão, mas sim de 
práticas que violam as liberdades do Coachee, mesmo que o 
profissional de Coaching tenha no fundo a melhor das 
intenções que é levar o indivíduo (que se encontra empacado) 
do ponto A para o ponto B. Pensando nisto, resolvi parafrasear 
um lindo trabalho desenvolvido pela colega Mariângela Freitas 
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de Almeida e Souza que é Médica Veterinária e Psicóloga, 
onde ela definiu uma série de boas regras de tratamento 
utilizando o conceito das cinco liberdades do cavalo. 
 
Antes que você pense em se revoltar, não estou comparando 
pessoas a cavalos e vice-versa. Tomei a liberdade de usar o 
conceito da Doutora Mariângela pela beleza e suavidade como 
ela define que qualquer criatura que receba nossa ajuda para 
mudar seu comportamento, merece ter suas liberdades 
respeitadas. 
 
Colocada esta ressalva, conheça as sete liberdades do 
Coachee segundo a filosofia do Método C.A.R.M.A®. 
 
1 – Livre de desconforto. 
 
Definir um ambiente seguro do ponto de vista físico e 
psicológico onde a pessoa a ser atendida esteja acolhida e 
protegida em sua fragilidade. Temperatura, água, comida, 
lenços e demais itens devem estar sempre à mão de forma que 
a pessoa sequer necessite solicitar. Iluminação e ruídos são 
fontes de desconforto. Quando criar um local de atendimento, 
não busque somente o mais bonito para colocar nas redes 
sociais. Busque algo onde a pessoa queira ficar por horas sem 
sentir-se aprisionada. Se suas sessões forem em locais 
públicos, evite locais de grande movimento. Dê preferência às 
boas livrarias, sempre haverá um lugar silencioso e confortável 
por perto. Esta liberdade inclui o direito de acesso ao corpo. O 
corpo do cliente (qualquer parte dele) somente poderá ser 
tocado com permissão explicita. 
 
2 – Livre para mentir. 
 
Nossos pequenos segredos fazem parte da nossa identidade e 
da forma como conhecemos o mundo. Pare e pense por um 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 53 ] 

minuto: e se todos os seus segredos (feitos, falados e 
pensados) fossem repentinamente expostos? Muitas vezes, o 
Coachee demora algumas sessões para se sentir totalmente 
confortável a ponto de abrir seus sentimentos, histórias e 
verdades. Os bons profissionais de Coaching são capazes de 
reconhecer estes fatos através do processo de rapport, leitura 
de microsinais, mapeamento de olhos e demais técnicas de 
percepção subconsciente, logo, não é necessário forçar a 
verbalização do fato. Permita que, ainda que por pouco tempo, 
seu Coachee trabalhe com histórias recortadas, dados 
faltantes, de demais “lacunas da verdade” no tempo certo e 
com a confiança estabelecida ele tenderá a oferecer as 
informações faltantes. Esta permissão está inserida no 
comportamento máximo do Coach que é total suspensão de 
julgamento. 
 
3 – Livre para decidir. 
 
Eis aqui uma das violências mais cometidas por Coaches 
inexperientes ou inábeis. O processo de Coaching é antes de 
tudo uma prática auxiliar para a condução do cliente em uma 
determinada direção. Esta direção deve sempre ser decidida 
pelo cliente sem induções, direcionamentos ou sugestões. Um 
dos erros mais comuns é demonstrar ao Coachee os caminhos 
da escolha, utilizando uma linguagem indutiva do tipo: 
 
“Você pode escolher mudar e ter sucesso, ou não mudar e ficar 
onde está”. 
 
Neste caso, a indução é clara e sugere que ficar onde está é 
não ter sucesso. A decisão deve de todas as maneiras ser livre 
e para isto o profissional de Coaching deve usar ferramentas 
específicas como, por exemplo, o mapeamento do ecossistema 
social onde os impactos em toda a rede são avaliados ou 
mesmo, técnicas de PNL, como a usada para a definição de 
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objetivos realistas onde o Coachee avalia o que ganha e o que 
perde com uma de suas decisões, sempre de maneira livre. 
 
4 – Livre de carências. 
 
O rapport excessivo ou o acolhimento incondicional geram um 
efeito complexo na relação entre o Coach e o Coachee. Pelo 
lado do cliente, em inúmeros casos ele está buscando ser 
ouvido na essência, ser acolhido em seus sentimentos, receber 
reforço positivo e ser aceito sem julgamentos. Tudo dentro da 
norma de conduta e da ética. Mas, esta relação pode acabar 
por criar uma dependência muito observada em consultórios de 
análise, onde o profissional acaba por tornar-se um ombro 
amigo do cliente. Pelo lado do profissional e novamente estou 
falando de profissionais despreparados, o fato de ajudar a 
pessoa a sentir-se melhor consigo mesma desencadeia uma 
sensação de dever cumprido no Coach que passa a repetir o 
papel do acolhimento alimentando um ciclo sem fim. Quanto 
mais eu apoio, de mais apoio a pessoa precisa. O profissional 
de Coaching deve antes de tudo preparar seu cliente para ser 
autônomo e livre da dependência de qualquer elemento 
externo, inclusive do próprio Coach. 
 
5 – Livre de cobranças. 
 
O ofício do Coaching requer que a cada sessão sejam 
realizadas tarefas de fixação de conceitos ou até mesmo de 
aprofundamento dos quesitos que foram abordados na sessão. 
Isto segue as normas do código de ética e das boas práticas. 
Contudo, a cobrança excessiva ou a responsabilização punitiva 
do cliente em caso de descumprimento da tarefa é considerada 
um ato de violência por colocar o cliente em uma posição 
defensiva. Preservar a liberdade do Coachee requer que todo o 
discurso sobre tarefas pendentes seja discutido no âmbito das 
consequências provocadas e à luz da terceira liberdade. O 
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Coachee é livre para não realizar a tarefa, caso não perceba o 
valor que ela trará. 
 
6 – Livre para mudar. 
 
O plano de ir do ponto A ao ponto B pertence única e 
exclusivamente ao Coachee e assim sendo, ele poderá mudar 
o ponto B de lugar, tantas vezes quantas considerar 
necessária. Exercendo seu direito de não ser julgado em suas 
colocações, o Coachee poderá alterar suas expectativas e 
direcionamentos sempre que considerar válido, cabendo ao 
profissional de Coaching conduzir uma análise aprofundada de 
benefícios e malefícios que permitam ao seu cliente tomar a 
decisão com todas as informações disponíveis. O profissional 
de Coaching nunca deve penalizar o cliente por uma mudança 
de planos. A ferramenta de responsabilização pode ser 
utilizada no âmbito da consequência do ato, como por 
exemplo, retomar ações do início, investir mais tempo e assim 
por diante. 
 
7 – Livre da exposição. 
 
Coaching não é terapia de grupo. Muitos profissionais ao 
aplicarem técnicas de Group Coaching, em nome de promover 
uma maior integração com o grupo, vez por outra convidam 
participantes a compartilhar suas experiências com o grupo, 
gerando exposição constrangedora. Mesmo quando permitem 
que as pessoas somente se expressem “caso queiram”, podem 
promover uma segregação daqueles que não o querem fazer. 
Em condições de trabalho de grupo, cabe ao profissional de 
Coaching criar um ambiente que permita contribuições 
espontâneas, mas que de forma alguma, crie a obrigação 
social do compartilhamento. O corpo e a mente do Coachee 
são intocáveis e somente poderão ser acessados com 
permissão explícita. 
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Se você, meu leitor, é um profissional experiente, certamente 
irá encontrar situações onde estas liberdades foram 
preservadas e salvaram sua sessão e talvez, outras onde isto 
não aconteceu e as coisas ficaram fora do controle. Lembre-se 
sempre de que a relação Coach e Coachee é antes de tudo 
uma relação profissional e o cliente merece sentir-se livre, o 
tempo todo. 
 
Boa sorte e bom trabalho!  
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O útil e o agradável 
 
Acredito que eu seja uma pessoa normal, destas que fazem 
coisas normais como rir sozinho, abaixar o som do carro para 
ver o nome da rua na placa e arrumar a roupa antes de atender 
ao telefone. Como uma pessoa normal, por vezes me pego 
pensando nos chamados ditos populares. Aqueles que passam 
de geração em geração e mesmo que compreendamos o 
sentido, não paramos para atentar quanto à mensagem que é 
transmitida. 
 
Um dos ditados populares que intitula este artigo eu coletei de 
uma antiga música gaúcha dos irmãos Kleiton e Kleidir 
chamada “Maria Fumaça” que em determinado ponto diz: 
 
“É sempre bom e aconselhável unir o útil ao agradável” 
 
Então tá. Eis aí uma coisa que todo mundo concorda. Unir o 
útil ao agradável é uma coisa boa e de valor. Então fica uma 
pergunta a você, meu querido leitor: 
 
No mundo profissional você pode ser considerado uma pessoa 
boa? 
 
A grande maioria deve ter pensado que sim, então vai à 
segunda provocação: 
 
Você pode ser considerado uma pessoa útil e agradável? 
 
Agora a maioria de vocês, meus queridos leitores devem ter 
pensado: Depende! 
 
Existem pessoas que conheço que possuem uma dificuldade 
enorme para combinar estes dois fatores. Quanto à utilidade, 
eu posso entender que nem sempre é tão difícil, mas quanto 
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ao agradável.... Isto implica em deixar nossas opiniões de lado, 
não reagir a provocações, controlar expectativas e ansiedade, 
ou seja, uma coisa que realmente dá trabalho. 
 
Desde que comecei a pensar nos conceitos da autogestão de 
carreira no longínquo ano de 2006, algumas premissas já 
apontavam para as ferramentas que vou apresentar a você 
agora e que fazem parte da filosofia C.A.R.M.A® (Career and 
Relationship Management). 
 
Vamos começar pelo princípio fundamental: em nossa mente 
habitam diversos personagens, entre eles o filho, o pai, o 
amigo, o amante e, logicamente, o profissional. O Eu 
verdadeiro (pessoa que realmente é) se veste dos protocolos e 
regras de relacionamento (Eu profissional) para atuar em um 
sistema social baseado em atividades e remuneração. De uma 
forma mais simples, no ambiente de trabalho oferecemos um 
produto que é constituído de nossas competências embaladas 
em nossos comportamentos. 
 
Esta definição facilita o processo de entendimento sobre a 
nossa utilidade no ambiente profissional. O seu produto será 
útil para a empresa quando puder ser empregado em um 
processo ou modelo de gestão para que possa gerar 
resultados. Assim, a plena compreensão do objetivo de sua 
atividade e da expectativa de valor da empresa para com suas 
funções ajudará você a resolver a primeira parte da equação: 
como ser um profissional útil. 
 
Pare de pensar por um minuto em você como uma pessoa e 
pense somente no produto. 
 
Olhe ao seu redor e indique três produtos que você pode 
considerar úteis. 
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Reflita por que você os considera úteis. 
 
Em geral você irá esbarrar com expressões como: 
 

 Servem para resolver problemas; 

 Estão sempre disponíveis; 

 São simples de manusear; 

 Possuem mais de uma função; 

 São confiáveis. 
 
Agora volte a pensar em sua função profissional. Com que 
grau de certeza você pode afirmar que seu produto profissional 
pode ser enquadrado como um produto útil? 
 
Vale a reflexão! 
 
Agora vamos para a segunda parte do nosso dito popular: Ser 
agradável. 
 
Eis aqui um conceito de difícil assimilação. Uma coisa 
agradável, como o nome diz é uma coisa que agrada aos 
sentidos de outrem. Nos termos da filosofia C.A.R.M.A.®, isto 
significa que o valor que é atribuído a algo ou alguém sempre 
depende de seu observador. Assim, para que sejamos 
considerados como profissionais agradáveis, deveremos ser 
capazes de agradar ao maior número de observadores 
possível em nosso sistema social. 
 
Como ferramenta, vamos nos ater somente aos quatro pontos 
principais de um sistema de 360 graus. Superiores, 
subordinados, pares e nós mesmos. Agradar a estas pessoas 
envolve conhecer de maneira clara qual a expectativa de valor 
de cada uma delas, a fim de moldar nossos comportamentos 
de forma a atender a esta expectativa. De uma maneira 
simples, devemos moldar nosso produto profissional para que 
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as pessoas que se utilizam dele tenham uma experiência 
agradável. 
 
Em geral a experiência de convívio envolve: 

 

 Linguagem; 

 Aparência; 

 Humor; 

 Disposição; 

 Vocabulário; 

 Cultura. 
 
A sensação de gostar de uma pessoa sem saber exatamente o 
porquê. 
 
Como cada pessoa possui uma expectativa diferente, cabe a 
cada um de nós exercitar a capacidade de criar distintos 
protocolos de comunicação em busca desta aceitação. Neste 
ponto, muitos de meus alunos sentem-se incomodados com o 
fato de precisar criar diferentes personagens e de buscar a 
aceitação dos outros em detrimento do seu Eu verdadeiro, 
visto que todos almejam ser aceitos como são. 
 
O desafio é pensar que no sistema social trabalho, exercemos 
atividades remuneradas e em última análise, as pessoas ao 
nosso redor são clientes. Cabe a nós conquistá-los, alterando o 
produto de acordo com a expectativa do cliente. 
 
Você é considerada uma pessoa agradável? 
 
Assim, querido leitor, para obter sucesso em sua carreira é 
preciso pensar no produto que você oferece ao mercado, o 
tempo todo e todos os dias. A concorrência é forte e somente 
ficam fora da lista de demitidos os profissionais que aos olhos 
da empresa são capazes de unir o útil ao agradável. 
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Regras fundamentais para blindar o seu 
emprego! 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
divulgou os dados referentes ao nível de emprego no Brasil e 
não poderia dar outra coisa: recorde histórico de desemprego. 
Chegamos a incríveis 18,1% de crescimento do desemprego o 
que significa aproximadamente 8,2 milhões de pessoas em 
idade ativa e apta para o trabalho que não encontram 
colocação no mercado formal. Para dar um pouco de contexto, 
gostaria de contar um pouco de minha trajetória profissional e o 
que aprendi com ela nestes anos. 
 
Posso considerar que tive cinco carreiras bem definidas ao 
logo de trinta e cinco anos de profissão. Os primeiros dez anos 
foram dedicados ao mercado financeiro onde iniciei minha 
atuação profissional como aprendiz de office boy no extinto 
Banco Martinelli que chegou a ser a mais importante 
organização de crédito no Estado de São Paulo, com 
significativa fatia do mercado de financiamento de automóveis 
e materiais de construção. Minha atuação nesta empresa 
acabou quando eu exercia aos vinte e quatro anos de idade a 
função de gerente de tecnologia. 
 
A segunda carreira iniciou logo após a minha saída involuntária 
desta organização, quando após seis meses como Procurador 
do Estado (eu passava as semanas procurando emprego no 
jornal O Estado de São Paulo) consegui uma entrevista para a 
vaga de consultor executivo em uma empresa de tecnologia 
chamada Execplan. Este pessoal estava trazendo para o Brasil 
uma tecnologia nova chamada Executive Information Systems 
que rodava em uma promissora plataforma de microinformática 
chamada Windows. Eles precisavam de gente que conhecesse 
o negócio do mercado financeiro e assim iniciei uma carreira 
de consultoria que duraria cerca de cinco anos. Minha saída 
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desta empresa foi uma escolha própria após pesquisar o 
mercado, oferecer meus serviços e conquistar uma vaga de 
diretor em uma das maiores consultorias do país, a KPMG. 
 
Foi nesta terceira carreira que aprendi, de verdade, o que 
significa a vida de executivo com suas grandes equipes, 
clientes importantes, viagens internacionais, muita pressão, 
mas muito reconhecimento também. A meritocracia americana 
aplicada em seu estado mais puro. Sem dúvida alguma uma 
grande escola que preparou para outros saltos como a diretoria 
de Business Intelligence da IBM do Brasil, o comando da 
tecnologia da Cia Marítima de Seguros e, finalmente, a direção 
geral da Neoris do Brasil onde, reportando-me ao VP local, 
pude atuar com profissionais de alto nível em projetos de 
relevância para a toda a América Latina.  Assim chegávamos 
ao ano de 2003 quando também por escolha da empresa, fui 
convidado a ter uma oportunidade de sucesso em outro lugar. 
 
Estava na hora de iniciar minha quarta carreira, a de 
empresário. Junto com minha eterna namorada, esposa e hoje 
sócia, montamos a GDT Brasil – Gestão de Talentos. Uma 
empresa de consultoria focada em gestão e estratégia 
empresarial, mas com um forte viés de desenvolvimento do 
capital humano. Minha função nesta empresa era ser 
ferramenteiro. Ou melhor, dizendo, o diretor de serviços onde 
tive a liberdade para criar produtos, serviços, ferramentas e 
métodos que oferecíamos a nossos clientes. Ainda atuo nesta 
empresa e seguimos fortes com ela, mas com a estabilização 
dos projetos e das equipes, tive tempo para começar minha 
quinta carreira: coach, escritor e palestrante. 
 
Hoje, mantenho as duas carreiras em paralelo e uso uma para 
fomentar a outra. O palestrante gera negócios para as 
empresas assim como o coach traz conteúdo como o método 
C.A.R.M.A.® e gera mais negócios. Os livros trazem 
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notoriedade que trazem conhecimento, que geram negócios 
em uma roda produtiva e crescente. 
 
O que isto tem a ver com a blindagem do emprego? 
 
O que aprendi com as minhas demissões é que por melhor que 
seja o seu trabalho, a percepção de valor sempre dependerá 
das pessoas que atuam na empresa e nem sempre estas 
pessoas são somente seus superiores. 
 
Quando fui demitido do Banco na primeira carreira, não se 
tratava de resultado ou competência, mas sim da minha 
inabilidade em promover o alinhamento com os gestores 
indiretos. Por ter mais de 10 anos de casa eu me achava 
melhor que algumas pessoas mais novas. 
 
Quando saí da empresa de tecnologia, está por escolha 
própria, percebi que a empresa e seus caminhos não atendiam 
às minhas expectativas de sucesso. Queria ser reconhecido 
como um executivo de destaque e a empresa, por sua vez, 
tinha um dono, um processo e um produto. Tudo certo, mas 
não me atendia. 
 
Minhas diversas trocas de posição nas consultorias 
internacionais foram uma estratégia bem traçada para ganhar 
visibilidade e competência, não ficando muito tempo em uma 
posição. Eu estava no comando da minha carreira. 
 
Meu último tropeço foi quando da saída da empresa de 
seguros e este valeu por um MBA. Fui contratado, nas palavras 
do presidente para “chacoalhar” a empresa que estava muito 
parada em termos tecnológicos. Eu atendi a demanda, mas 
esqueci de construir uma rede de apoio. Dos nove diretores e 
superintendentes da empresa, oito pediram a minha saída 
antes mesmo de completar um ano. Chacoalhei muito forte. 
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Ao longo desta jornada, também demiti muita gente, creio que 
foram mais de quinhentos olho no olho por conta de minha 
atuação na área de fusões e aquisições, incluindo já os 
trabalhos em minha própria empresa, assim agora que você 
conhece as bases de minha história acredito que posso lhe dar 
alguns conselhos sobre como blindar seu emprego e até 
mesmo, conquistar novas colocações. 
 
Regra #1 – Separe seu Eu verdadeiro do Eu profissional. 
 
Nunca misture as duas coisas. Quando em ambiente de 
trabalho, atue de maneira profissional como se executasse um 
roteiro de teatro. Comportamentos, regras, competências, 
comunicação, zelo e formalidades. Isto evita que você tome 
decisões equivocadas. 
 
Regra #2 – Trate a todos como clientes. 
 
Lembra-se da frase “o cliente sempre tem razão”? Ela é 
verdadeira e no ambiente profissional você tem vários clientes, 
por isso as empresas quando avaliam seus funcionários 
realizam avaliações 360 graus. Mas lembre-se também que 
cliente é que paga pelo serviço e assim sendo, isto é uma via 
de mão dupla. Ofereça sua competência e tenha claro o que 
você quer receber em troca. 
 
Regra # 3 – O valor cabe ao observador. 
 
Um dos maiores motivadores das demissões é a baixa 
percepção de valor por parte da empresa para com o 
colaborador. Muitas vezes ficamos encantados com o nosso 
trabalho e nos esquecemos de perguntar para nossos 
superiores, colegas e subordinados o que eles realmente 
esperam de nós. Muito se fala sobre a falta de feedback, mas é 
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importante lembrar que se todos são clientes, cabe a cada um 
de nós oferecer o melhor e mais adequado produto. 
 
Regra # 4 – Construa uma rede de relacionamentos. 
 
Observe atentamente o seu entorno, veja quem são as 
pessoas que interagem com você direta ou indiretamente e 
identifique claramente quem são seus apoiadores (pessoas 
que facilitam seu caminho) e quem são seus bloqueadores 
(pessoas que podem dificultar o seu caminho). Construa uma 
estratégia para aumentar o nível de apoio e outra para 
contornar as resistências. Pense na empresa como um grande 
tabuleiro de xadrez. 
 
Regra #5 – Mantenha-se no comando. 
 
Não delegue o sucesso de sua carreira para outra pessoa, 
nunca, jamais. Você pode e deve consultar outras pessoas e 
pedir ajuda quando necessário, mas é fundamental definir um 
objetivo de curto prazo, gerenciável, alcançável e não se 
afastar dele. Somente quando você está no comando pode 
tomar decisões e alterar seu curso. 
 
Assim, se você tiver um objetivo, conhecer as pessoas que 
podem ajudar, evitar as pessoas que podem bloquear, 
entender quem são seus clientes e oferecer produtos e 
serviços que eles valorizem, tenha certeza de que seu 
emprego estará blindado. 
 
Espero que minha experiência tenha ajudado. 
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Como a fé influencia nossa carreira e os 
nossos negócios! 
 
Desde que resolvi que trabalharia com o desenvolvimento de 
pessoas, passei a ser um observador dedicado do 
comportamento humano. Sempre que posso, observo como as 
pessoas agem, reagem e interagem, nos mais diferentes 
ambientes, seja no transito, na fila do supermercado, no 
aeroporto, em festas e até nas redes sociais. 
 
Incrível a quantidade de pessoas que compartilham 
informações, recomendações, esperanças e votos de sucesso 
baseados em suas respectivas versões de fé. Note que não 
estou falando de religião, mas sim de fé, ou seja, daquilo que 
somos capazes de crer sem necessariamente saber. 
 
Para ilustrar este pensamento, recorro a duas situações da 
ficção, sendo a primeira extraída do filme Constantine dirigido 
por Francis Lawrence em 2005 e que traz um misto de história 
policial com exorcismo, oriunda dos quadrinhos homônimos. 
Em uma determinada cena, Constantine interpretado 
brilhantemente por Keanu Reeves contracena com o anjo 
Gabriel interpretado pela brilhante atriz Tilda Swinton: 
 
Gabriel desafia a fé de Constantine que já havia morrido e 
retornado após conhecer Deus dizendo que sua fé era pouca. 
Diante disto, Constantine declara que acredita em Deus. O 
anjo responde que ele CONHECE Deus e isto não é mais fé. 
 
Interessante este conceito que declara que a fé é baseada em 
algo que não possui segurança ou mesmo evidências. Ou 
acreditamos ou não. Saber não é ter fé. 
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Outra situação, menos serena é uma antiga anedota contada 
por meu Pai, o Senhor Florentino Carli. Sim, meu pai chamava 
Florentino, pobre homem. 
 
Em um torneio de Boxe estão sentados na plateia lado a lado 
um padre da igreja católica e um rabino, bucolicamente 
acompanhando a “nobre arte” como é chamado este esporte 
de cavalheiros. No início de um dos combates um dos atletas 
faz o sinal da cruz, comum aos católicos antes de subir ao 
ringue e o rabino questiona: 
 
- O que foi aquele movimento que ele fez? 
 
- O sinal da cruz, fazemos sempre isto em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 
 
- E para que isto serve na luta? 
 
- Se ele não souber lutar.... Para nada! 
 
Este é o segundo ponto que observo quando as pessoas falam 
de fé. Somente contar com forças desconhecidas ou suas 
profundas convicções podem não fazer diferença diante de um 
momento de embate como na luta de Boxe. 
 
Agora, meu querido leitor, vamos trazer estes dois conceitos 
para o nosso dia a dia e para os desafios de nossa carreira e 
de nossos negócios. 
 
Quantas vezes contamos com uma melhora do ambiente 
interno da empresa ou mesmo com a aceitação do nosso 
trabalho por nossos contatos e clientes, simplesmente 
baseados em um sentimento de que “dias melhores virão”, 
mesmo sem conhecer em detalhes o cenário que se 
apresenta? 
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Neste momento, a fé pode nos confortar e criar um sentimento 
que tudo será melhor, mas sem conhecimento, ficamos 
esperando, esperando e esperando sem que nada de fato 
aconteça. Acreditar por acreditar é reconfortante, mas não 
alterará em nada o cenário que se apresenta. 
 
A verdadeira fé nos move. Faz com que tenhamos a atitude de 
alterar as coisas. Se você acredita que dias melhores virão, 
então por que não investe em você mesmo para quando este 
dia chegar? 
 
Você tem fé que será promovido? Ótimo! Que tal começar a ler 
livros sobre liderança ou mesmo participar de treinamentos que 
aprimorem suas habilidades de liderança, incluindo o domínio 
de tecnologias e outros idiomas, para o dia em que a promoção 
chegar? 
 
Você tem fé que suas habilidades profissionais são 
diferenciadas e que o mercado mais dia menos dia vai 
reconhecer você como aquele profissional desejado? Ótimo, 
procure os seus futuros clientes e conte para eles como você é 
melhor. Compartilhe com todos a sua fé, mostre que antes de 
tudo, você é a primeira pessoa que acredita no seu produto. 
 
Basta uma “googada” rápida sobre Coaching e negócios para 
ver centenas de ofertas de fórmulas milagrosas para ficar 
milionário com a prática de Coaching, apresentadas por 
pessoas que não atuam como coaches, mas sim como 
formadores de coaches. Olho para estas ofertas e me 
pergunto, se é tão milagroso e tão fantástico, por que não é 
mantido em segredo? 
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Isto me soa como se a Coca Cola viesse ao mercado e 
dissesse: aprenda a fazer refrigerante de cola e fique 
milionário! Eu consegui, então você consegue! 
 
A fé está em cada um de nós. Não existe formula mágica. O 
que existe é trabalho duro e dedicado, acreditando que aquilo 
que fazemos é o melhor para nós e para o nosso semelhante. 
Antes de acreditar em algo ou alguém, acredite em si mesmo. 
Invista seu tempo em aprender o máximo que puder e dedique 
uma enorme parte do seu tempo trabalhando para colher os 
frutos. Esteja preparado para quando o sucesso chegar. 
 
Para terminar, mais uma história simples sobre fé. 
 
Em uma cidade pequena do interior do nordeste brasileiro, 
após muitos meses de seca, o pastor convoca os fiéis para um 
dia de orações pedindo chuva. No dia marcado, às 08:00 horas 
da manhã a igreja está lotada e antes de iniciar os trabalhos, o 
pastor olha detidamente para as pessoas e declara: 
 
- Podem voltar todos para suas casas. Vocês não têm fé e não 
quero ninguém sem fé na minha igreja? 
 
Indignados os presentes reclamam em voz alta: 
 
- Somos pessoas de fé! 
 
- Não duvide de nossos corações! 
 
O pastor espera que todos se acalmem e responde: 
 
- Vou aceitar que todos tenham fé e acreditem que a chuva virá 
das nossas orações. Aqueles que trouxeram guarda-chuvas 
podem ficar e rezar. 
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A igreja ficou vazia. 
 
Assim que penso. A fé é um poderoso instrumento de 
motivação. Sem ela, não levantamos da cama pela manhã, 
mas quando falamos de carreira e negócios ela 
necessariamente deve vir acompanhada de iniciativa. Não 
terceirize a responsabilidade pelo seu sucesso. 
 
Pense nisto e até a próxima! 
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Você não precisa ser simpático e nem 
agradar a todo mundo! 
 
A principal necessidade do ser humano é ser aceito. Podemos 
suportar uma enormidade de problemas, desafios, dificuldades, 
necessidades, mas não suportamos muito tempo a rejeição, 
seja ela de nossa família, de nossos amigos ou de qualquer 
outro sistema social. 
 
Quando inicio uma de minhas palestras com frases como esta, 
sempre encontro na plateia algum olhar de reprovação ou de 
questionamento e não raramente sou abordado ao final, 
durante os autógrafos e fotos por estas pessoas que olham no 
fundo da minha alma e sentenciam: não concordo com você. 
Sou como sou e as pessoas vão ter que me aceitar deste jeito. 
 
Às vezes terminam a frase com uma expressão tão brasileira 
que não tem uma tradução eficiente em outra língua: “Tô nem 
aí”. 
 
Foi pensando nesta turma que resolvi escrever o artigo de 
hoje. De fato, todas elas sem exceção têm razão. Você não 
precisa mudar o seu jeito de ser. 
 
Você pode ser exatamente do jeito que você é, sem se 
preocupar com a opinião alheia. 
 
Fazendo bem o seu trabalho, você não precisa manter 
protocolos sociais e nem tampouco participar de grupos e 
turmas. 
 
A liberdade de ser quem você é fará com que você seja um 
especialista em ser você mesmo. 
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Já sabendo que você é como é devido ao fato de gostar de ser 
assim, fatalmente você se aceitará cada vez mais em um 
eterno processo de refinamento de suas atitudes. 
 
Só que não! 
 
O mercado de trabalho é regido por práticas comerciais e a 
empresa onde atuamos, de fato, compra nossas competências 
para que estas sejam aplicadas aos processos de negócio que 
ela comanda no mercado. Assim sendo, a empresa, através de 
seus representantes (nossos colegas) possui expectativas de 
como devemos nos comportar, interagir, atuar, produzir e gerir. 
 
Da mesma forma como nós escolhemos o filme que vamos 
assistir em um cinema, o prato que vamos experimentar em um 
restaurante ou mesmo a roupa que vamos vestir, a empresa 
escolhe as melhores pessoas para ingressarem na empresa, 
para receberem incentivos de desenvolvimento e ainda decide 
quem ficará ou não na empresa. 
 
O valor que é atribuído profissionalmente a cada um de nós, 
depende de conceitos e das expectativas de outras pessoas 
que de fato são nossos clientes. 
 
Mas é sempre existe um, “mas” como disse no início da nossa 
conversa, você não precisa moldar-se ao modelo preconizado 
pela empresa. 
 
Para ilustrar meu pensamento, vou recorrer a uma figura 
folclórica do mercado de cutelaria (fabricação de facas e afins) 
o Sr. Zakharov. 
 
Diz a lenda que o patriarca da família é um excelente 
ferramenteiro e que por muitos anos criou verdadeiras obras de 
arte na forma de facas e canivetes, contudo também era 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 73 ] 

conhecido por uma característica interessante: Ele não vendia 
suas facas para qualquer pessoa. Por serem especiais e feitas 
artesanalmente ele só vendia para pessoas que soubessem 
cuidar bem da faca. Caso contrário, ela sofreria com a ação do 
tempo. 
 
Interessante que ele não mudava o seu produto para agradar o 
cliente. Ele mudava de cliente para preservar o produto. 
 
Assim como estou sugerindo que você faça. Não mude sua 
forma de ser. Você é perfeito como uma faca Zakharov. 
 
Mas antes de sair por aí dizendo que todos devem aceitar você 
do jeito que você é, certifique-se que assim como as facas 
Zakharov, você como profissional, possui algumas 
características: 
 

 Você é especialista naquilo que faz; 

 Quando no ambiente de trabalho, você é o melhor entre 
os melhores; 

 O que você oferece à empresa onde trabalha é uma 
atuação única e sem concorrentes; 

 A empresa onde você atua, realmente precisa do seu 
trabalho e não há como substituir; 

 Você possui uma reputação inabalável com várias 
referências positivas; 

 Quando uma pessoa pensa em fazer algo parecido, cita 
você como o paradigma a ser alcançado; 

 Por último, seu preço é elevado, mas não proibitivo. 
 
Agora que você conhece a regra do jogo, se foi capaz de 
responder com toda certeza sim, para os itens acima, você 
está liberado para ser quem você é e atuar da forma como 
melhor lhe convier. 
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Poxa, você não conseguiu? 
 
Então sugiro refletir um pouco mais sobre a necessidade de 
aceitação do seu produto por seus clientes. 
 
Como uma última peça de convencimento, pense comigo sobre 
como você entrou na empresa que você trabalha: 
 

 Primeiro avaliaram seu currículo; 

 Depois fizeram uma entrevista de triagem; 

 Depois uma entrevista técnica; 

 Depois a entrevista com o gestor; 

 Depois você, já contratado, passou por um período de 
experiência; 

 Periodicamente, você passa por uma rodada de 
avaliação de performance, onde os melhores são 
promovidos; 

 Às vezes, você olha para o lado e vê um colega que foi 
desligado e outro que foi promovido; 

 Outros tantos recebem incentivos para 
desenvolvimento. 

 
Em todos os passos, a empresa que é a sua cliente avaliou o 
produto profissional que lhe foi entregue, valorizando ou não 
está entrega. 
 
Desta forma, caso seu cliente não esteja feliz com o produto 
entregue, você não precisa mudar o produto, mas como no 
caso do Sr. Zakharov, vai precisar mudar de cliente. 
 
Pense nisto! 
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Ensine seu filho a empreender e arque 
com as consequências! 
 
Esta semana estava lendo uma matéria sobre 
empreendedorismo infanto-juvenil e como as escolas estão 
apostando nesta nova modalidade de ensino e 
desenvolvimento de competências para os alunos. 
 
Achei a matéria fantástica, com depoimentos de especialistas 
em empreendedorismo, psicólogos, coaches e pessoas que 
entendem muito de sua área de atuação. Contudo, uma pulga 
do tamanho de uma anta prenha está atrás da minha não tão 
grande orelha: como podemos combinar os impulsos naturais 
do empreendedorismo com o modelo social requerido no 
processo de aprendizagem? 
 
Empreendedorismo é uma forma de ver o mundo que requer 
um conjunto muito singular de competências, e que às vezes 
são incompatíveis com os comportamentos requeridos de um 
aprendiz, seja na escola ou na vida. Vamos analisar com um 
pouco mais de detalhe as competências básicas de um bom 
empreendedor e, para isso, fiz uma coletânea dos artigos mais 
publicados em sites e blogs: 
 
Assumir riscos. 
 
Concordamos que todo bom empreendedor é uma pessoa 
capaz de analisar o ambiente, identificar os riscos e decidir 
quais vai assumir. Isto faz com que às vezes acertamos e 
outras vezes quebramos a cara feio. Quando lidamos com 
crianças e jovens, certamente ficamos felizes com o acerto, 
mas e quando eles quebram a cara feio? São reprovados, 
batem o carro da família, fazem amizades erradas, tomam 
decisões erradas? 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 76 ] 

 
Estimular a tomada de riscos é fundamental para desenvolver 
o empreendedorismo e para tanto, pais e responsáveis devem 
estar prontos para lidar com as consequências quando o risco 
vira dano. Estimule está tomada de riscos em doses 
homeopáticas e vá aumentando a dose. 
 
Identificar oportunidades. 
 
Eis aqui um dos mais difíceis trabalhos de desenvolvimento e 
equilíbrio. Identificar oportunidades significa em tese, procurar 
ganhar vantagem em alguma situação. Isto é uma 
oportunidade. Mas, será que realmente estimulamos nossos 
jovens a identificar e agarrar as oportunidades “que eles” 
consideram como tal? Ou estimulamos a ser cordial, pensar 
nos demais, dar a vez, não levar vantagem e etc. 
 
Quando olhamos para uma turma de escola, amigos do clube 
ou mesmo um grupo esportivo, do nosso ponto de vista, são 
amigos e iguais, do ponto de vista de cada um, pode haver 
rivais. Como estimulamos esta competitividade? Para fechar o 
quadro, o que fazemos quando a oportunidade é identificada 
sobre outro membro da família (irmão, irmã ou primo)? 
 
Para desenvolver esta competência é fundamental estabelecer 
os limites de cada cenário e sim, desenvolver a visão de 
competitividade dentro dos limites da competição, onde 
existem adversários, mas nunca inimigos. 
 
Dominar o mercado. 
 
Do ponto de vista antropológico, a hierarquia do grupo social 
está diretamente relacionada com a cronologia de seus 
membros. Os mais velhos de grupo exercem dominância sobre 
os mais novos. 
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Observe que em qualquer família saudável, os mais velhos de 
idade ou de presença, de maneira geral, possuem mais 
credibilidade para emitir opiniões ou mesmo definir estratégias 
e caminhos. Assim, quando um jovem apresenta tendências a 
dominar seu mercado de atuação (família, escola, clube ou 
time) ele é imediatamente repreendido, pois todos devem se 
comportar de acordo com os protocolos sociais estabelecidos. 
 
Para que esta competência seja desenvolvida é fundamental 
que novos grupos sociais, menores, sejam formados de 
maneira a permitir que a dominância se estabeleça e até 
mesmo que ocorra a disputa pelo poder. 
 
Grupos de estudo, jogos de tabuleiro, tarefas domésticas e etc. 
São bons exemplos. 
 
Agir com independência. 
 
Eis aqui outra das armadilhas do desenvolvimento em crianças 
e jovens. Sabemos que liberdade e responsabilidade andam 
juntas, certo? Independência é um sentimento pouco apreciado 
nos ambientes familiares e educacionais. Existe um lado da 
independência que é realmente apreciado e muito, aquele 
onde o jovem não precisa de ninguém para executar as tarefas 
de casa, ou seja, ele não dá trabalho. 
 
Faz a própria cama, cuida de seus pertences, cumpre com 
suas tarefas, estuda e etc. 
 
O outro lado da independência que envolve coisas como ter 
seus próprios horários, definir que roupas usar, escolher entre 
fazer ou não uma atividade, trocar horários (dormir até tarde e 
estudar de madrugada) estes certamente não são bem vistos. 
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Perceba que é preciso aprofundar o conceito de independência 
para que ele exista, mas não fira as regras do sistema social 
imposto. 
 
Particularmente, apoio movimentos como o escotismo e o 
voluntariado, pois eles criam condições de independência 
controladas onde o jovem pode sim definir os caminhos que vai 
tomar, todavia contido em uma governança social. 
 
Exercer liderança. 
 
Crianças são egocêntricas por definição. Seu mundo é restrito 
e a percepção dos demais é limitada. Isto é um grande 
problema quando se precisa desenvolver a liderança, um 
passo em falso e temos um pequeno ditador nas mãos. A partir 
dos catorze anos, esta visão de mundo passa a ser suavizada 
e é possível desenvolver esta competência em pequenas 
doses. Novamente, é preciso definir o cenário social onde está 
liderança irá aflorar de maneira a não corromper as regras do 
sistema social, seja ele a família ou a escola. 
 
O ponto chave da construção da liderança é o exemplo. 
Sempre, repito sempre, o jovem irá exercer um modelo de 
liderança copiado de um líder com quem ele convive. Cabe aos 
pais e professores exercerem lideranças éticas para que sejam 
influenciadores neste sentido. 
 
Ter tino empresarial. 
 
Sempre quando falo deste tema me vem à mente o desenho 
do Charlie Brown vendendo limonada na barraca do quintal. 
Neste ponto, acredito que a sociedade brasileira como um todo 
ainda precisa caminhar muito. Definitivamente, nós não 
estimulamos nossos filhos a serem comerciantes. Neste país, 
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por décadas ouvimos dizer que os empresários são os vilões e 
que o povo é explorado e massacrado. 
 
Em minha própria casa ocorreu um fato que ilustra esta 
dificuldade. Quando meu filho, que hoje tem dezenove anos, 
tinha pouco mais de dez ele me procurou e fez a seguinte 
pergunta: 
 
- Pai, por que você explora seus funcionários? 
 
- Como assim, explora? – Fiquei pasmo com a pergunta. 
 
- Vejo que a empresa vende milhões por ano e não vejo você 
pagar milhões em salários. 
 
Entendi que ele havia saído de uma aula de estudos sociais e 
que o professor tinha nuances vermelhas em suas 
declarações. Sentei com ele e expliquei o passo a passo do 
mercado, desde a compra dos bens, o processamento, os 
impostos os riscos envolvidos e até mesmo, que por vezes não 
havia lucro, mas os salários eram sagrados, assim como 
benefícios de educação e saúde. Ao final ele entendeu que o 
tal tino empresarial é na verdade trabalho duro, ético e que 
precisa ser remunerado. Pois quando uma empresa quebra, as 
famílias que dependem dela quebram junto. A partir deste dia, 
meu filho compreendeu a diferença e hoje, já na universidade, 
pensa em empreender na área de medicina veterinária. 
 
A melhor forma de desenvolver o tino empresarial é antes de 
tudo, não demonizar nem o dinheiro e nem o lucro. 
 
Concluindo, é perfeitamente possível estimular crianças e 
jovens a empreenderem, mas precisamos estar preparados 
para os reflexos destas competências no ciclo de 
desenvolvimento deles. Pense nisso! 
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O poder do elogio! 
 
Que a Internet é um mundo dentro do mundo e, portanto, um 
lugar fascinante, ninguém discorda. Uma das características 
deste mundo que me assombra a cada dia é o poder das 
chamadas redes sociais que ao mesmo tempo em que isolam 
milhares de pessoas com os narizes em seus smartphones, 
integram grupos, famílias e amigos desprezando de maneira 
solene o tempo e o espaço. 
 
Esta semana fui encontrado por algumas dezenas de pessoas 
(recebo mais de duzentos pedidos de amizade por semana) e 
dentre eles havia amigos de meu primeiro emprego como 
bancário e uma boa quantidade de primos, os quais eu já não 
via há décadas. De fato, um contato bem interessante que de 
alguma forma reúne lembranças e nos faz mais próximos. 
 
Um destes primos teclava comigo sobre os tempos de garoto, 
quando juntos aterrorizávamos as mães e avós com correrias 
de moleque no bairro da Casa Verde, na cidade de São Paulo 
e de como a psicologia maternal da época em muito 
diferenciava daquilo que conhecemos e aplicamos hoje. Minha 
mãe, por exemplo, defendia uma escola de psicologia havaiana 
de contato distanciado, tendo o filho sempre no alvo das ações. 
 
Em outras palavras, sempre que aprontávamos ela lançava 
sua sandália do tipo Havaianas e acertava o que estivesse no 
alvo, estando certo ou não. Broncas, chineladas e “corretivos” 
deste tipo faziam parte da nossa vida, como acredito que ainda 
fazem parte da vida de muitos garotos e garotas, 
prioritariamente vivendo longe dos grandes centros. 
 
Todavia, o ponto mais impactante deste “processo 
educacional” era a crença que não devemos elogiar uma 
criança ou adolescente, pois eles podem ficar “metidos” e 
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tornarem-se pessoas moles diante do mundo. Penso que, tanto 
eu, como meus primos são trinta e quatro ao todo, vivemos 
esta fase da vida onde havia uma confusão de conceitos entre 
o processo de educar e o processo de treinar. Nossos pais 
tiveram uma vida mais severa e mais difícil que a nossa e 
ainda que imbuídos das melhores intenções, eram duros para 
que nós fôssemos capazes de enfrentar o mundo que nos 
esperava. 
 
Em um dos meus livros intitulado Shé-Su para nunca esquecer, 
refiro-me à minha finada mãe como uma “Sara Connor dos 
trópicos”, em menção à personagem da franquia “O 
exterminador do futuro”. Sara sabendo do que viria pela frente, 
treinou seu filho John para ser um guerreiro e um líder. O que 
de fato deu muito certo. 
 
Esta sobre preparar filhos ainda permeia a sociedade nos 
grupos familiares, assim como nas empresas. De fato, muitas 
empresas são reflexos das famílias onde seus líderes 
cresceram e as críticas e observações com foco na melhoria 
superam em muito os momentos de elogio e valorização das 
atitudes positivas. Acredito sinceramente que existam pessoas 
que considerem que profissionais elogiados ficarão “metidos” e 
passarão a produzir menos ou serão menos criativos. 
 
Hoje resolvi escrever sobre este tema para lembrar que 
existem inúmeras vantagens, históricas e estatísticas sobre o 
poder do elogio como atitude constante. Pense por exemplo na 
criação de búfalos. 
 
Qual o melhor formato para um curral de búfalos? 
 
A melhor resposta para isto é: nenhum! 
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Búfalos são animais belos e fortes que ficam nos locais por 
decisão própria. Se por acaso eles decidirem sair de um local, 
poucas cercas serão capazes de detê-los. Para manter um 
búfalo em sua propriedade, ofereça água limpa em abundância 
e bom pasto. 
 
Outra forma de pensar no poder do elogio é o processo de 
formação de traumas psicológicos. Pense por um momento se 
você já ouviu falar de um psicopata que ficou assim por 
excesso de elogios? Algum vilão de filmes de ação que de 
tanto receber elogios e ser reconhecido por bons trabalhos 
resolveu acabar com o mundo? 
 
Brincadeiras à parte, o poder do elogio nos coloca onde 
precisamos estar. Entre outras coisas ele estimula nosso 
cérebro através dos processos de: 
 

 Aceitação; 

 Afirmação; 

 Autoestima; 

 Familiaridade; 

 Gentileza; 

 Exemplo. 
 
Para concluir, um elogio adequado provoca em nosso cérebro 
uma descarga de satisfação na forma de endorfina que além 
de estimulante, é viciante. O processo contínuo em uma 
governança equilibrada fará com que as pessoas, seja na 
família ou na equipe, queiram novamente receber esta 
descarga de satisfação e, para tanto, buscarão mais pelas 
situações de acerto (que geram elogios) que as situações de 
erro (que geram repreensões). 
 
Ao contrário do que pensavam as pessoas mais velhas, elogios 
criam pessoas conscientes de seu potencial e muito mais 
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fortes, sem ficarem metidas. Mas, você não precisa acreditar 
em mim. Faça o seguinte teste: 
 
Durante duas semanas, não economize nos elogios. Elogie 
seus filhos por um comportamento adequado, sua esposa pela 
beleza, seus colegas pelo ambiente de trabalho, enfim, elogiem 
pessoas que interagem com você. 
 
Depois compare os resultados. 
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Minta pra mim! 
 
Que bom ter sua companhia e, antes de tudo, obrigado por 
acompanhar meus artigos. 
 
Esta semana passei boa parte do meu tempo monitorando 
propagandas, chamadas, posts e demais meios desta nossa 
comunicação moderna, fiquei impressionado com o volume de 
coisas que é apresentado na forma de dicas de sucesso, 
produtos maravilhosos, segredos somente agora revelados e 
demais sandices visando capturar algo de valor. 
 
Este “algo de valor” pode ser seu rico dinheirinho, mas também 
pode, e na maioria das vezes o é, uma forma de capturar algo 
muito mais valioso que este dinheiro. Seus dados de 
identificação, notadamente seu endereço de e-mail e seu 
comportamento na forma dos pontos de interesse que você 
executa: 
 

 Sites que visita; 

 Produtos que pesquisa; 

 Programas que assiste na TV ou via internet; 

 Locais que visita; 

 Locais físicos que visita. 
 
Um verdadeiro vale tudo por sua audiência e pela possibilidade 
de manter contato com você para que no futuro, possam mais 
e mais oferecer coisas que você nem sabe que precisa, mas 
que depois de conhecer, entram para sua lista de desejos. 
 
Pelo lado dos vendedores, acredito que isto faz parte do jogo e 
não vamos punir o jogador por conta disso. Quero chamar você 
a refletir por que nós, seres conscientes e evoluídos, ainda 
caímos neste canto de sereia? 
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O fato é que na verdade, mesmo sabendo que não é verdade, 
nos sentimos muito mais confortáveis com uma visão de futuro 
onde teremos os benefícios que tanto queremos, sem os 
sacrifícios necessários para chegar lá. 
 
Pessoalmente, sou um cara grande com 1,85 m de altura e 
mais de 100 kg. Obviamente estou acima do peso e não, não 
tenho orgulho disso. Apesar de ter feito um acordo comigo 
mesmo e conviver com meu peso. 
 
Em minha rotina de trabalho, por vezes ouço os programas da 
Rádio CBN de São Paulo onde um dos apresentadores, se não 
me engano é o Márcio Atalla, responde perguntas sobre saúde 
e bem-estar. Na maioria das vezes as perguntas são de 
pessoas que não conseguem emagrecer e o pobre do 
apresentador sempre responde a mesma coisa: alimentação 
saudável, nada de bebida e praticar exercícios físicos. Ele fala 
a verdade que todos conhecem, mas não querem ouvir. 
 
Aí, vindo do nada, aparece um novo Guru que oferece a “dieta 
do mandacaru” onde você passa a tomar todos os dias um 
copo de baba de mandacaru e emagrece 20 quilos em um 
mês. 
 
Buuumm! 
 
As vendas estouram, o livro vira best seller, o autor está nos 
programas de fofocas e logo, logo está montando uma rede de 
franquias. Todos sabem que não funciona, mas acreditam na 
possibilidade e seguem em frente. 
 
Voltando para o mundo corporativo, existem milhares, quiçá 
milhões de e-books, sites, vídeos e blogs que oferecem atalhos 
para o sucesso com fórmulas mirabolantes e técnicas infalíveis. 
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Todos prometem crescimento vertiginoso, domínio do mercado, 
aumento de vendas e lucros, mas e sempre existe um “mas”, 
falam do esforço necessário para isto como uma nota de 
rodapé. Isto quando o fazem. 
 
Desafio você meu querido leitor a apresentar um caso de oferta 
de metodologia, marketing ou curso de preparação que tenha 
como chamada algo parecido com: 
 

 Você fará este curso e ele te dará somente a base; 

 Para ter sucesso, você precisará dedicar muitas e 
muitas horas, errando e aperfeiçoando sua técnica; 

 Poucos são aqueles que terão sucesso; 

 Não existe milagre, o que existe é trabalho duro. 
 
Você não encontrará, pois talvez, nem mesmo eu faria um 
curso destes. Ele não é atrativo, não cria uma visão de futuro 
possível, não me atrai nem tampouco me seduz. 
 
Sedução é a palavra-chave. A mentira, o exagero, a 
generalização e a omissão são ferramentas básicas de 
sedução e o ponto de reflexão neste momento é que não se 
pode seduzir alguém que não esteja pré-disposto a isto. Em 
outras palavras, como dizia meu velho pai: 
 
“Não se pode enganar um homem honesto” 
 
Quando estamos cientes da não existência de atalhos, da 
importância do esforço para conseguir resultados, que a ética 
está acima dos ganhos rápidos e principalmente do valor das 
informações e do nosso rico dinheirinho, não permitimos que 
este processo de sedução siga adiante. 
 
Acredito que agora, você não deve estar confortável com a 
leitura deste texto. Ele não lhe prometeu nenhuma dica 
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milagrosa, nenhum resultado mirabolante, nenhum atalho para 
ganhar milhões. Ele, assim como seu humilde escritor, está 
somente falando a verdade. A mais pura e dura verdade. As 
cinco coisas que farão de você uma pessoa bem-sucedida, são 
as mesmas de milhares de anos atrás: 
 

 Foco; 

 Fé; 

 Competência; 

 Qualidade; 

 Trabalho. 
 
E isto não é mentira! 
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A estratégia do jogo de xadrez 
 
Quero falar com você sobre uma coisa bastante óbvia, mas 
que a maioria das pessoas simplesmente desconhece por 
nunca ter parado para pensar sobre ela. Chamo de a estratégia 
do jogo de xadrez. 
 
Para melhor compreender de onde vem esta estratégia, 
preciso falar do seu Florentino. Seu Florentino era um homem 
simples, nascido na cidade de Pirajuí, interior do Estado de 
São Paulo, filho de imigrantes italianos e, como tantas outras 
pessoas em sua condição, acabou por migrar para São Paulo, 
em busca de melhores condições de vida. Curiosa era a figura 
do seu Flor, como os amigos costumavam chamá-lo, pois 
embora fosse de pouco estudo formal, era um homem de 
muitas letras e estava sempre lendo alguma coisa. Podia ser o 
jornal do dia, uma revista antiga e até bula de remédio. Mas o 
forte de seu Flor eram os livros. 
 
Talvez por ser trabalho, na antiga unidade da Light Eletrical 
and Power em São Paulo, onde ele trabalhava como 
almoxarife (quando eu o conheci ainda pequeno, eu pensava 
que ele era xerife) liberando peças de reposição para as 
equipes de manutenção de lâmpadas e postes pela cidade, 
seu Flor passava muitas horas no balcão, esperando os 
caminhões que viriam da rua e nestas horas, literalmente não 
havia nada para fazer a não ser esperar. Este era o tempo que 
seu Flor dedicava à leitura de livros e manuais. Um deles, o 
manual de técnicas de xadrez. Lia, relia, aplicava e treinava 
com os colegas de almoxarifado. 
 
Minha história se cruza com a de seu Florentino na década de 
1960, mais precisamente em sete de agosto de 1966 quando 
após uma longa espera, Dona Lina, morena bonita no auge de 
seus vinte e quatro anos, dava à luz a este que agora lhes 
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escreve, vindo a ser o segundo filho de seu Flor, o melhor, do 
senhor Florentino Carli. 
 
Assim, nossa vida seguiu e como todo o garoto eu adorava 
ajudar meu pai nos afazeres de casa, desde consertar 
galinheiros até levantar cercas e, obviamente, jogávamos. 
Jogávamos de tudo, desde jogos de cartas, dominó e 
logicamente xadrez. Foi com meu pai que aprendi a jogar 
xadrez aos quatro anos de idade, muito antes de ser 
alfabetizado e foi com ele também que aprendi as primeiras 
letras e palavras, ainda em casa com os livros, gibis e revistas 
antigas que tínhamos em casa. 
 
Numa destas muitas tardes que passávamos jogando, eu 
estava muito chateado por não conseguir vencer uma jogada 
simples de xadrez, embora já estivesse com onze anos de 
idade e sete de tabuleiros e isto me fazia um jogador 
razoavelmente graduado. 
 
Vendo que a cada hora eu ficava mais e mais nervoso, meu pai 
se levantou do sofá de napa verde que fronteava nossa 
televisão ainda em preto e branco, pegou o tabuleiro que 
estava sobre a mesa de centro, destas de vime com tampo de 
vidro e falou: - Vem comigo! 
 
Segui os passos, firmes dele pelo estreito corredor até a 
cozinha da casa onde ele colocou o tabuleiro sobre a bancada 
da cozinha e puxou uma cadeira mandando que eu sentasse 
de forma que o tabuleiro de xadrez ficou na altura dos meus 
olhos. 
 
- O que você está vendo? - Perguntou com a voz grossa. 
 
- Estou vendo o tabuleiro! – Respondi com voz de adolescente 
sabe-tudo. 
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Com a paciência de um orangotango ele colocou suas mãos 
pesadas nos meus ombros e olhou comigo agora, com os 
olhos na altura dos meus. 
 
Percebe que você está vendo o tabuleiro como se fosse uma 
das peças? Todas estão no mesmo nível dos seus olhos e 
algumas atrapalham a visão das outras? 
 
- Isto é verdade! – Respondi tentando antecipar a dica que 
viria. 
 
Ainda com as mãos nos meus ombros ele levantou e me levou 
junto com ele. Nossa visão agora é superior ao tabuleiro e 
mostrava toda a situação da jogada a frente. 
 
- Veja agora, com os olhos do jogador. A visão não é mais 
clara? – Seu Flor parecia perceber que havia entendido. 
 
Nesta tarde de 1977 percebi o que muitos anos depois eu 
chamaria de a estratégia do jogo de xadrez e que hoje orienta 
muito de meus passos na gestão de carreira, nos negócios e 
principalmente nas oficinas do Método C.A.R.M.A® pelo Brasil. 
 
Não basta conhecer as regras do jogo. Saber como cada peça 
deve se movimentar e ainda antecipar jogadas se em sua 
mente, você se considera uma das peças do tabuleiro! 
 
O que hoje definimos como distanciamento é a forma como 
nos colocamos em pé ao lado de uma situação difícil e 
podemos entender claramente quais os obstáculos que estão à 
nossa frente (peças do adversário), os diversos caminhos que 
podemos seguir (casas do tabuleiro), nossas limitações 
(movimentos de nossas peças) e nossos recursos (as peças 
que ainda temos). 
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Assim, meu querido leitor, nasceu a estratégia do jogo de 
xadrez. 
 
Quando um problema está muito, mas muito complicado, 
afaste-se dele e pense no cenário como um grande tabuleiro. 
Você perceberá que coisas claras como: 
 

 Você é o jogador e não uma das peças; 

 O jogo pode acabar, mas o dia e a vida continuam; 

 Às vezes você precisa sacrificar algum recurso 
(dinheiro, coisas e até relacionamentos) visando à 
vitória. 

 
Pessoas, por mais diferentes que sejam entre si, possuem 
padrões de comportamento, assim como os movimentos das 
peças de xadrez, entenda este movimento e você controlará o 
jogo. 
 
Seu Flor nos deixou em 1992, mas suas ideias, seu jeito 
caipira e sua paixão pela leitura ainda vivem em seus 
descendentes. 
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Doze leis universais que influenciam 
sua carreira e que talvez você nem 
saiba! 
 
Quem acompanha meus artigos e vídeos já percebeu que 
tenho reservas sobre alguns itens do que chamamos 
“conceitos de autoajuda”. Acredito que muito do que se fala 
neste segmento literário não produz efetivamente resultados. 
Mas, e sempre existe um, “mas”, quando se fala de leis 
universais, por mais que não acreditamos nelas, seus efeitos 
podem ser sentidos e a partir daí nossa vida começa a ser 
impactada, independentemente da nossa vontade ou de 
nossas crenças. 
 
Em 2009 quando criei o conceito da gestão de carreira e 
relacionamentos cuja sigla em inglês é C.A.R.M.A®, muitas 
pessoas passaram a associar a sigla com o termo KARMA 
(com K) que é, de maneira bem simplista, um conjunto de leis 
universais baseados no princípio do retorno. Ou seja, tudo o 
que fazemos, desejamos e pensamos retorna para nós de 
alguma forma. Pensando nisso, resolvi analisar as doze leis do 
KARMA e associar com os temas de carreira para verificar sua 
aderência e pasmem, encontrei correlações importantes que 
quero compartilhar com vocês. 
 
1 - A GRANDE LEI: Colhemos o que plantamos. O que quer 
que façamos no Universo retorna para nós. 
 
Analisando a vida profissional, nada pode ser mais verdadeiro. 
Se você assume um comportamento fechado em relação às 
pessoas à sua volta, naturalmente as pessoas se fecharão 
para você. Se você busca por oportunidades de crescimento, 
quando as oportunidades aparecem, certamente você será 
lembrado. Se você compartilha conhecimento, outros 
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compartilharão com você. A grande lei reflete diretamente sua 
forma de agir. 
 
2 - A LEI DA CRIAÇÃO: A vida não apenas acontece, ela 
requer nossa participação. 
 
No mundo profissional, chamamos isto de protagonismo. Ou 
como as pessoas que gerenciam pessoas defendem, este 
seria o A da sigla CHA (comportamento, habilidade e atitude). 
Atuar no mundo quando aquilo que sentimos é diferente do que 
desejamos, cria um movimento de melhoria em todos os 
sentidos. A vida precisa ser vivida e não somente sentida. 
Gosto de usar uma frase que define bem este pensamento: Ao 
caminhar o caminho se apresenta. 
 
3 - A LEI DA HUMILDADE: O que nos recusamos a aceitar 
continua a existir em nós. 
 
Esta lei pode ser considerada uma variação da grande lei, pois 
traz embutido em seu conceito a relação de causa e efeito. Do 
ponto de vista científico, podemos citar Carl Jung que defendia 
que para conhecer a nós mesmos sempre precisamos do 
outro. Na metodologia C.A.R.M.A® (Career And Relationship 
Management) defendemos que o valor depende do 
observador. Na prática significa estarmos abertos aos 
feedbacks que recebemos, pois mesmo que não concordemos 
com a avaliação de uma pessoa, de alguma forma nos 
apresentamos a ela desta maneira. É preciso ser humilde para 
compreender o impacto de nossos comportamentos nas outras 
pessoas. 
 
4 - LEI DO CRESCIMENTO: Onde formos, lá estaremos. 
 
Por vezes, no ambiente de trabalho encontramos dificuldades 
de relacionamentos, ambiente profissional e até mesmo de 
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oficio. Contudo, para que estas dificuldades sejam superadas, 
não basta querermos alterar o entorno (outras pessoas). A 
mudança deve acontecer dentro de nós. Se não mudarmos 
quem somos, quando chegarmos a um novo lugar, ainda 
seremos a mesma pessoa e provavelmente teremos as 
mesmas dificuldades. Pergunte a você mesmo: Conhece 
alguém que mudou várias vezes de emprego e experimentou 
sempre os mesmos problemas? 
 
5 - LEI DA RESPONSABILIDADE: Sempre que algo está 
errado, existe algo errado em nós. 
 
Nossa vida pessoal e profissional é o que fazemos dela. 
Somos a soma de nossas escolhas e, portanto, se algo está 
errado à nossa volta, em algum momento fizemos escolhas 
erradas e este momento pode ser agora mesmo. Somos 
responsáveis, em última instância por tudo o que nos ocorre, 
até mesmo as injustiças pois ele somente ocorre quando 
negociamos condições e premissas de maneira clara. 
 
6 - LEI DA CONEXÃO: Mesmo que algo pareça estar isolado, 
não está. Tudo e todos estão conectados. 
 
No ambiente profissional, o modelo de processos, papéis e 
responsabilidades cria um ecossistema onde cada ação 
provoca reflexos em pontos que nem sempre conseguimos 
monitorar. Combine isso com as relações humanas que 
permeiam a organização e temos um caldo de conexões que 
vão além da nossa compreensão. 
 
7 - LEI DO FOCO: Não podemos pensar em duas coisas ao 
mesmo tempo. 
 
O mundo moderno valoriza pessoas de múltiplas habilidades e 
múltiplas funções, mas de fato somente somos capazes de 
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realizar uma tarefa por vez com total imersão e qualidade. 
Quando focamos em coisas diferentes no mesmo instante de 
tempo dispersamos nossa energia alterando nosso estado 
mental. Quando estamos focados em algo bom, nossos 
pensamentos não capturam energias ruins. O contrário 
também é verdade, logo, para ter sucesso o melhor é pensar 
sempre de maneira positiva, mesmo diante dos problemas. 
 
8 - LEI DA DOAÇÃO: Se acreditamos que algo é verdade, 
seremos chamados para demonstrar esta verdade. 
 
Esta lei sedimenta o que acostumamos chamar de reputação. 
Devemos manter um alinhamento claro entre nossos 
pensamentos, palavras e atos, vivendo de maneira ética e 
pautada pela verdade dos atos, sempre. Tudo o que emitimos 
é uma doação ao ambiente e mais cedo ou mais tarde seremos 
chamados a fornecer evidências. 
 
9 - LEI DO AQUI E AGORA: Olhando para o passado ficamos 
cegos para o presente. 
 
O passado serve como referência de acertos e erros sendo à 
base de nossa história, porém, ao ficarmos presos a modelos 
passados, pensamentos e crenças fechamos a porta para 
entender em profundidade o que está acontecendo no aqui e 
no agora, contrariando a lei do foco. A mente humana reluta 
em ficar no presente. Hora estamos com saudades de ontem, 
hora estamos ansiosos pelo amanhã. 
 
10 - LEI DA MUDANÇA: Estamos condenados a repetir o 
passado até aprendermos a lição. 
 
Quando acertamos algo ficamos felizes e esquecemos. 
Quando erramos, para não sofrer buscamos superar. Raras 
são as pessoas que refletem de maneira isenta sobre o que 
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ocorreu e buscam, através da lei da responsabilidade 
compreender a lição aprendida e efetuar as mudanças que irão 
impedir a repetição do fato. 
 
11 - LEI DA RECOMPENSA: Todas as recompensas requerem 
trabalho inicial. 
 
Nada vem do nada. O mundo é composto de plantar, esperar e 
colher. Em tempos de mídias sociais ativas onde todos 
demonstram viver em mundos felizes e perfeitos, tem-se a 
impressão de que o trabalho duro não existe. No ambiente 
profissional é fundamental criar estratégias, plantar, cuidar, 
esperar e somente depois colher. 
 
12 - LEI DA INSPIRAÇÃO: O valor de algo é resultado direto 
da energia nele colocado. 
 
Cada contribuição pessoal é uma contribuição para o todo. 
Amor ao que se faz, dedicação, foco e cuidado agregam valor 
ao produto profissional e ao legado que todos criamos. 
 
Perceba, meu querido leitor, que mesmo se falando de algo 
transcendental como o KARMA, existem regras de 
comportamento que uma vez cumpridas, levarão todos nós a 
um novo patamar de sucesso e felicidade. 
 
Não concorda com as doze leis? 
 
Não tem problema, escolha algumas e comece hoje mesmo a 
mudar sua vida. Garanto que os resultados virão. 
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O conflito entre quem somos e quem 
precisamos ser! 
 
Ultimamente ando namorando muito com os conceitos de 
autoajuda. Fico impressionado como este segmento da cultura 
ocidental em suas mais variadas formas como, por exemplo, 
livros, vídeos, palestras, cursos e demais coisas do mesmo 
gênero possuem o poder de atrair as pessoas. Quanto mais 
desesperadas, parece que mais as pessoas procuram fórmulas 
mirabolantes e atalhos. 
 
O fato que mais me chamou a atenção acabou servindo de 
inspiração para este artigo. A maioria de nós enfrenta 
diariamente uma batalha em termos de sentimentos, 
expectativas e vontades. Por um lado, todos buscam o 
sucesso, independente do que isto signifique e, para tanto, 
precisam constantemente efetuar mudanças. Por outro lado, 
existe um grande número de pessoas que busca aceitação e 
reconhecimento, exatamente por aquilo que são, ou seja, 
tendem a não efetuar mudanças de comportamento ou 
atitudes. 
 
O conceito da autoajuda não autoajuda neste sentido, pois 
enquanto diz para as pessoas coisas como “seja você mesmo”, 
também diz as “dez coisas que você precisa fazer” para 
conquistar, seja lá o que for. 
 
Pobre de nós. Vivemos um eterno conflito entre o que somos e 
o que precisamos ser. 
 
Para compreender um pouco melhor o que acontece, vamos 
pegar uma competência padrão em qualquer processo de 
avaliação de perfil ou de desempenho, o famoso, idealizado e 
proclamado como fundamental “trabalho de equipe”. 
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As empresas de maneira geral representadas por seus 
departamentos de recursos humanos defendem que o trabalho 
em equipe é uma das competências obrigatórias para a 
organização visto que do ponto de vista da empresa, o 
conhecimento coletivo e o compartilhamento de experiências é, 
sem dúvida nenhuma, uma expectativa importante. 
 
Agora voltemos ao tema principal entre o que somos e o que 
temos que ser. 
 
Certamente, você que está lendo este artigo deve conhecer 
pessoas que têm perfil mais analítico e crítico assim como 
conhece outras tantas que são integradoras e possuem grande 
facilidade de interação pessoal. Dificilmente você conhecerá 
uma pessoa que seja boa nas duas coisas simultaneamente. É 
exatamente neste ponto que o conflito vai se instalar gerando 
stress pela diferença entre o que somos e o que precisamos 
ser. 
 
Para que não tenhamos o risco de julgamentos quanto à 
capacidade, tomemos como base que em todos os casos trata-
se de profissionais capazes, cultos e treinados. 
 
Agora, baseado no dogma corporativo que compara 
profissionais a abelhas, todos devem trabalhar em equipe em 
busca do benefício corporativo e assim, temos quatro situações 
possíveis: 
 
1 - O profissional não trabalha bem em equipe e sua função é 
analítica não demandando que interaja com outras pessoas, ou 
seja, que ele é exatamente igual a quem precisa ser. Isto é 
positivo. 
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2 - O profissional trabalha bem em equipe, é extrovertido, 
integrador, gosta de ensinar e aprender compartilhando cada 
passo do seu trabalho sem se importar em, eventualmente, 
mudar a direção de um trabalho em função da contribuição de 
um colega e sua função é ligada à criação coletiva, co-criação 
e atividades de efeito motivacional. Novamente, o que o 
profissional é equivale ao que precisa ser. Perfeito. 
 
3 – O profissional é analítico, de perfil especialista e prefere 
conduzir seu trabalho de maneira tecnicamente segura, 
apostando em suas hipóteses, com um mínimo de intervenção 
externa, contudo, sua função exige compartilhamento de 
informações busca de consenso e decisões colegiadas. Que se 
é difere profundamente do que se deve ser. Isto é ruim. 
 
A adequação do profissional com sua função passa por um 
processo de desenvolvimento de um novo conjunto de 
habilidades para as quais ele não foi preparado. Não 
raramente, encontraremos conflitos de modelos de crenças 
cujas bases estão nos sistemas sociais primários (família e 
escola). Sem dúvida um caminho longo, mas que pode ser 
desenvolvido com processos adequados. 
 
4 – O profissional é colaborativo, integrador, gosta de interagir 
e compartilhar informações podendo mudar de opinião ou 
mesmo alterar o andamento de um trabalho para acomodar a 
opinião de terceiros, mas sua função é estrita, com 
cumprimento de prazos, seguimento de premissas e foco na 
busca do menor prazo e do menor custo. O que ele é difere 
conceitualmente do que precisa ser. Isto é ruim. 
 
Aqui temos uma visão mais ampla do problema. Pois não se 
trata de desenvolver uma habilidade. Ele tem a habilidade de 
sobra, trata-se de suprimir esta habilidade. Deixar de ser aquilo 
que se é para ser o que se precisa ser. Naturalmente isto 
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causa uma zona de sofrimento e stress. No curto prazo, todos 
somos capazes de suportar estas cargas, mas se a situação 
perdurar por um tempo maior (superior a dez meses) os sinais 
de depressão e insatisfação serão claros. 
 
Para os últimos dois casos, a solução envolve a prática do 
distanciamento. Na metodologia C.A.R.M.® – Career And 
Relationship Management utilizamos o distanciamento para a 
construção de um personagem, ou como chamamos aqui, a 
construção do Eu Profissional. Este Eu profissional é um 
personagem que atende à demanda do se precisa ser, sem 
alterar a estrutura do ator (Eu verdadeiro) que é o que 
realmente somos. Uma vez distanciados o ator e o 
personagem, a vida passa a ser tratada como ela realmente é: 
um grande teatro onde podemos ser quem quisermos ou 
necessitamos ser. 
 
Minha dica final é: conheça-se profundamente. Quando estiver 
consciente de quem você é, você poderá ser o que quiser e 
precisar na hora que quiser. Isto meus amigos, é liberdade. 
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Seja admitido e nunca mais demitido! 
 
Começamos o ano com muita expectativa e, como sempre, 
com desejos de prosperidade, sucesso de felicidade para todo 
mundo, como fazemos em todos os anos. Este ano, em 
particular, estamos vivendo uma ressaca medonha dos fatos 
acontecidos em 2015 que já está sendo chamado pelos 
especialistas de plantão como “ano de dois mil e crise”, 
tamanho o impacto da crise política e econômica que se 
abateu sobre esta nossa porção de terra que chamamos 
carinhosamente de Brasil. 
 
Pensei em começar nossas conversas neste novo ano, falando 
de temas que são muito mais próximos da nossa realidade. O 
mercado está cheio de livros, vídeos, sites, correntes e demais 
instrumentos de marketing digitais voltados para os 
empreendedores e para as pessoas que pensam em dar uma 
grande virada em sua vida, como se a vida normal que 
conhecemos com empregos de 9h às 18h, carteira assinada e 
plano de carreira fossem uma grande maldição ou um lugar de 
onde precisamos fugir a qualquer custo. 
 
O fato real é que existem muitas pessoas, que justamente ao 
contrário do que pregam os gurus, encontram nesta forma de 
trabalho e carreira não somente a esperada proteção e 
estabilidade, mas também, a realização do seu estilo de vida, 
sentindo-se úteis, valorizadas, reconhecidas e, por que não 
dizer, felizes. 
 
Nas muitas vidas profissionais que vivi, passei um grande 
período atuando em cargos de diretoria e primeiro escalão das 
empresas nacionais e multinacionais que me aceitaram como 
seu executivo. Uma das nossas atribuições, que acontecia 
religiosamente no último trimestre do ano eram as reuniões de 
avaliação de desempenho e potencial das equipes. Nesta 
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reunião, que mais parecia um tribunal, os profissionais de 
recursos humanos apresentavam uma a uma as pessoas que 
possuíam alta performance para que decidíssemos as 
promoções, assim como, apresentavam os de pior resultado e 
performance para que decidíssemos pela degola dos 
elementos. 
 
Disto, alguns poucos eram promovidos, outros poucos eram 
degolados e na maioria, o grupo recebia algum benefício em 
caso positivo ou um plano de recuperação, caso a performance 
fosse ruim, mas não ruim a ponto de gerar uma demissão. 
Foram tantos anos nesta função que acabei por perceber que 
existia um padrão quase que antropológico onde algumas 
pessoas eram ovacionadas por realizações, às vezes, não tão 
sofisticadas, e outros tantos eram duramente criticados por 
atos que poderiam ser relevados, ou seja, as regras não eram 
claras e germanicamente transparentes quanto necessário. 
 
Este aprendizado, olhando hoje pelo retrovisor, foi a base de 
muito que aprendi e apliquei em nossa metodologia de gestão 
de carreiras e relacionamentos, também conhecida como 
Método C.A.R.M.A®. 
 
De fato, existem algumas verdades que podem auxiliar e muito 
os profissionais, sejam eles querendo adentrar em uma 
organização ou, estejam eles na lista de potenciais demissíveis 
e esta é a lista que quero compartilhar com você, meu querido 
leitor. 
 
Vamos começar pela fase mais difícil, a conquista de um novo 
emprego. 
 
Muita gente que foi desligada de suas empresas possuía mais 
de dez anos de empresa e, portanto, há mais de uma década 
não precisava procurar por uma nova colocação. Diante da 
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nova situação, voltaram ao processo conhecido e focaram seu 
discurso nos modelos tradicionais de buscar indicações, 
montar currículos e falar de passado como uma referência para 
o futuro. Obviamente que este é um caminho muito trilhado e a 
concorrência nele é imensa. 
 
A maneira mais eficiente de diferenciar-se e conquistar a 
atenção dos entrevistadores é respeitando o segundo preceito 
do Método C.A.R.M.A®: o valor depende do observador. Na 
prática, significa que você pode ter o melhor currículo do 
mundo, se seu entrevistador não perceber o que ele ganha 
contratando você, nada acontece. Antes de sair procurando por 
qualquer empresa que te aceite, foque em suas habilidades, 
conhecimento e história anexando ao seu portfólio, além de um 
bom currículo, uma proposta de valor. Monte uma carta com no 
máximo três páginas e descreva como você pretende gerar 
valor para a empresa que te contratar, utilizando entre outras 
coisas: 
 

 Sua visão sobre o mercado de atuação da empresa; 

 Sua opinião sobre dificuldades que a empresa está 
passando; 

 Suas ideias de como superar estas dificuldades; 

 Algumas metas que você pretende se comprometer, 
caso seja contratado. 

 
Dificilmente, sua proposta será ignorada. Eu pessoalmente 
utilizei esta técnica e conquistei excelentes posições, algumas 
em diretorias que sequer existiam. Foram criadas a partir da 
minha proposta. 
 
Agora vamos para a parte mais simples: não ser demitido. 
 
Lembre-se que nos processos de corte de uma empresa 
existe, na maioria das vezes, uma decisão colegiada para 
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estabelecer quem fica e quem sai da empresa. Novamente, a 
questão do valor em função do observador é levada em conta. 
As pessoas que decidem a lista de corte procurarão de todas 
as formas preservar pessoas que: 
 

 Agreguem valor aos negócios; 

 Criem um bom ambiente de trabalho; 

 Cumpram com suas responsabilidades, com um mínimo 
de controle e gestão; 

 Apresentem boas ideias e colaborem para o resultado 
do grupo; 

 Sejam “do bem” e não fomentem a discórdia; 

 Façam mais do que lhes é pedido; 

 Busquem se desenvolver e não somente esperar por 
cursos e formações financiadas pela empresa; 

 Sejam bem avaliadas por pares, superiores e 
subordinados. 

 
Enfim, de maneira técnica e de acordo com os fundamentos do 
Método C.A.R.M.A®, as empresas tendem a manter em seus 
quadros pessoas que possuam uma rede de relacionamentos 
favorável com uma quantidade maior de pessoas que possam 
atestar seu valor para a organização, para os demais 
funcionários e para o clima da empresa como um todo. 
 
Esta rede de relacionamento é baseada na capacidade de 
iteração de cada pessoa com o seu entorno, associada à sua 
capacidade de entrega. Assim, de maneira simples, ficar fora 
da lista de corte envolve tão somente cumprir com as suas 
funções e metas, assim como criar uma extensa lista de 
aliados, através de interações positivas, considerando que 
cada aliado pode ter expectativas de valor diferentes. 
 
Concluindo, a forma como atuamos em uma organização é 
baseada nos protocolos de interação que chamamos 
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simplesmente de EU profissional. Ou seja, o personagem que 
executamos enquanto estamos no ambiente de trabalho. 
 
Ficar fora da lista de corte exige que você conheça a si 
mesmo, conheça o que as pessoas esperam de você e utilize 
todas as suas habilidades para atender a estas pessoas, sem 
deixar de ser quem você, de fato, é. Parece simples, mas exige 
muita visão de mundo e autocrítica. 
 
Pense um pouco e veja como você pode melhorar e muito sua 
empregabilidade. 
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Quando o medo do sucesso bloqueia o 
seu progresso! 
 
Rolando o feed de notícias do meu Facebook me deparei com 
uma imagem do Papa Francisco e uma frase atribuída a ele 
que entre outras coisas, pregava o desapego dos bens 
materiais, incluindo comparações que nenhuma pessoa em sã 
consciência refutaria: 
 

 O relógio de trinta reais marca a hora como o relógio de 
três mil reais; 

 

 O telefone de cem reais faz ligações como o telefone de 
dois mil reais; 

 

 Um copo de água gratuito mata a sede como um copo 
da água mais cara. 

 
E por aí vai defendendo que não devemos nos concentrar em 
adquirir riquezas materiais valorizando a simplicidade da vida 
de forma que possamos ser felizes com muito menos do que 
temos. 
 
Obviamente não acredito que sua Santidade tenha parado para 
escrever estas frases em Português, colar em uma foto de si 
mesmo e publicar em sua página do Facebook à procura de 
likes ou para aumentar seus seguidores. Mas sim, existem 
pessoas que concordam com esta visão e que de maneira 
ingênua buscam viver no mundo atual através da visão utópica 
que todos podem viver com menos e ainda assim serem 
felizes. 
 
Em meu estreito círculo de amigos, possuo alguns que vivem 
desta maneira, são felizes e por vezes confesso que fui tentado 
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a invejar seu modo de vida. Entretanto, o modelo de vida que 
escolheram também os levou a abdicar de coisas que eu não 
estou pronto, e não estou falando de bens materiais. Para 
preservar a identidade destas pessoas queridas, seus nomes 
estão trocados, mas tenho certeza que o telefone vai tocar 
assim que publicar este artigo. 
 
Roberto tem quarenta e cinco anos, cinco a menos que eu e 
somos amigos de infância. Vivíamos no mesmo bairro, nossos 
pais se conheciam, tudo como manda a pacata vida das 
periferias das cidades grandes. 
 
A única diferença é que Roberto sempre foi mais dedicado às 
causas populares. Sempre participava de ações comunitárias, 
quermesse de escola e coisas do tipo. Quando atingimos a 
idade de vestibular ele trabalhava na farmácia do pai e decidiu 
fazer medicina. Não conseguiu, como a maioria de nós, uma 
vaga em faculdade pública, mas com muito sacrifício pessoal e 
da família formou-se e especializou-se em pediatria. Hoje 
Roberto é médico sem fronteiras e falamos de maneira 
esporádica, via internet quando ele consegue. 
 
Seu mundo cabe em uma mochila destas grandes de alpinista. 
Sua casa no Brasil continua sendo um quarto na casa de seus 
pais que estão idosos, mas gozam de plena saúde física e 
mental. Roberto é feliz com as centenas de filhos que atende e 
dezenas de famílias que o consideram como membro, todavia, 
não houve tempo para uma família real, com filhos reais e 
algumas vezes ele se ressente deste fato. Ele vive com pouco, 
muito pouco mesmo, é plenamente satisfeito com sua missão 
de vida, mas precisou abdicar de coisas para ter outras coisas. 
 
Jorge já é diferente. Nunca foi afeto aos estudos. Não que 
fosse burro, muito pelo contrário, Jorge é uma destas 
combinações explosivas de inteligência e preguiça. Como 
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aprende tudo muito facilmente, resolve as coisas com jeito e 
não se preocupou com educação formal. 
 
Uma vez foi convidado por amigos comuns para ir à Suíça e 
mesmo sem falar uma palavra em Francês, voltou de lá quinze 
dias depois com um vocabulário melhor que muitos alunos de 
escolas de língua. No mundo profissional, recebeu várias 
ofertas para cargos de liderança, mas recusava todos, pois 
“mudaria a relação com os colegas” e “não precisava de muito 
para viver”. 
 
Jorge é feliz. Com sua casa alugada, seu carro de dez anos e 
uma esposa que completa a renda do casal com a venda de 
salgados e sanduíches. Não tiveram filhos. Um dia 
conversando sobre este último tema, Jorge confidenciou que 
uma família maior exige custos maiores e ele não se preparou 
para tanto. Mais uma vez, a escolha do menos envolve em 
abdicar do mais. 
 
Voltando ao ponto central da nossa conversa, o que os 
defensores do viver com menos não contam aos incautos é 
que viver com menos, por vezes, implica em ser menos. Peço 
sua permissão para de maneira livre e poética refazer as frases 
que foram atribuídas ao Papa Francisco e veja se elas fazem 
sentido: 
 

 A escola de cinquenta reais ao mês possui o mesmo 
ensino que as outras mais caras; 

 

 A casa de rua de oitenta mil reais traz a mesma 
tranquilidade que a de um condomínio fechado; 

 

 A saúde pública do país oferece os mesmos recursos 
que os hospitais particulares. 
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Se fizer sentido, pode seguir em seu caminho, mas se não 
fizer, gostaria que você refletisse um pouco mais sobre a 
ingenuidade do viver com menos. 
 
Se você, meu querido leitor, pensa em ter uma vida usual, com 
filhos, companheiro ou companheira, saúde física e mental, 
segurança, educação, acesso à cultura e tudo o que torna 
nossa vida plena, certamente, irá precisar de recursos 
materiais. Isto implica em uma atividade remunerada e bem 
remunerada. Isto é o que muitas pessoas definem como “ser 
uma pessoa de sucesso”. 
 
Por muitas gerações, a cultura geral do nosso país apresentou 
pessoas bem-sucedidas como os vilões da história. Os 
exploradores que conseguem tudo e maneira fácil e não 
“batalham” para ter suas conquistas. Por conta disso, outras 
tantas pessoas, não querendo ser os vilões da história, 
também abdicam do sucesso ou fogem dele como meu amigo 
Jorge. 
 
Pense com carinho no que falamos e avalie como você quer 
conduzir sua vida. Os heróis solitários sempre terão minha 
admiração, mas no meu caso, escolhi o caminho usual e, para 
isso, a escolha pelo sucesso é obrigatória. 
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Fusões / Aquisições e a sua Carreira 
 
Este ano já começa a dar sinais de recuperação em relação ao 
terrível ano de 2015 onde a maioria das empresas enfrentou 
grandes desafios para continuar operando no mercado 
brasileiro. Sem dúvida, uma boa notícia para todos que estão 
atuando no mercado corporativo e que possuem planos de 
desenvolvimento e crescimento em suas carreiras 
profissionais. 
 
Porém, existe um fenômeno silencioso ocorrendo nos 
corredores e salas de reuniões das grandes empresas que 
conseguem buscar formas de reduzir custos e manter-se 
operando de maneira sustentável. São as fusões e aquisições 
internas. 
 
As pessoas que acompanham minha história profissional 
sabem que minha formação básica foi em ciências 
econômicas, formação que em muito me auxilia a compreender 
as ondas que afetam as empresas e os movimentos de carreira 
das pessoas. Por conta desta formação, por muitos anos atuei 
como diretor de grandes consultorias justamente no segmento 
de serviços que gerencia os processos de fusão entre 
empresas e de aquisição de novos negócios. 
 
De fato, mesmo depois de doze anos à frente da minha 
empresa que tem foco em capital humano, sempre somos 
chamados para atuar neste mesmo segmento, mas agora, com 
uma vertente diferenciada, justamente nas tais fusões e 
aquisições internas que acontecem de duas formas. 
 
Quando se fala em fusão, estamos tratando da fusão de áreas 
que gerenciam temas semelhantes, seja em unidades distintas 
da empresa ou mesmo em áreas corporativas. No fundo, trata-
se do mesmo e velho discurso do fazer mais com menos. 
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Imagine uma empresa do setor da indústria que possua cinco 
fábricas e em cada uma delas exista uma área de tecnologia e 
uma área de recursos humanos. 
 
Embora este seja um cenário bastante comum dado à 
necessidade de manter-se perto das pessoas, do ponto de 
vista da lucratividade e sustentação da empresa, o mais 
inteligente é consolidar estas áreas em uma central de serviços 
compartilhados que, de maneira análoga a uma prestadora de 
serviços, atenderá às cinco fábricas com uma única equipe em 
cada um dos departamentos. 
 
Quando falamos em aquisição, comumente pensamos em uma 
empresa que adquire outra empresa do mesmo setor e cresce 
na medida da soma de seus ativos. Porém, quando falamos de 
aquisições internas, o processo é um tanto menor. O mercado 
foi bastante duro com pequenas empresas prestadoras de 
serviço nos últimos tempos e tenho observado com bastante 
frequência a aquisição de pequenas empresas, normalmente 
até cinco funcionários, por seus grandes clientes, que ao 
comprarem as pequenas, criam novas áreas de 
departamentos, no caminho inverso do outsourcing. 
 
Mas o que isto tem a ver com você e com sua carreira? 
 
De maneira simples, tudo! 
 
Estes processos invariavelmente trazem como benefícios e 
negócio a redução dos custos com pessoal. 
 
Não se engane. Toda vez que as atividades de vários grupos 
são transferidas para grupos menores, algumas cadeiras serão 
eliminadas e alguns postos de trabalho serão retirados do 
organograma. Nesta hora, todos os profissionais envolvidos 
são avaliados, medidos e pesados de forma que somente os 
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mais interessantes para a empresa e para a continuidade dos 
trabalhos serão mantidos. 
 
Para que você esteja na lista dos que serão mantidos, tendo 
em mente algumas destas regras: 
 

 Conheça profundamente o propósito de seu trabalho e 
qual o valor que você pessoalmente agrega ao negócio 
como um todo; 

 Fuja da tentação de acomodar-se em um processo que 
você domina bem e, portanto, lhe é tranquilo para a 
remuneração que recebe; 

 Busque novos desafios e demonstre interesse não 
somente em seu trabalho, mas sim no resultado 
econômico da empresa. Se ela não ganha dinheiro você 
também não ganha; 

 Compartilhe seu conhecimento e seja tratado por seus 
colegas como uma referência. Isto aumenta sua 
importância no desenho e mantém você fora da lista de 
cortes; 

 Aceite mais responsabilidades. Desafios serão uma 
constante. 
 

Tenha em mente que sempre haverá espaço para bons 
profissionais, capazes, atualizados e interessados em crescer 
profissionalmente. Com o dinheiro das empresas ficando mais 
caro, ele será aplicado somente nos profissionais que 
oferecem os melhores resultados. 
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Você não é igual a ninguém! 
 
Como vocês bem conhecem, sou um observador da natureza 
humana e nunca me canso de aprender com o comportamento 
das pessoas, sobretudo no mundo corporativo onde as 
pessoas de verdade encontram com as pessoas de crachá 
criando um caldo cultural sempre muito rico. 
 
Quando estava auxiliando um grande cliente em um processo 
de fusão de duas áreas, passei uma situação que por vezes 
pode ser positiva, mas ainda assim possui componentes certos 
para criar pequenas explosões. Neste caso em particular 
correu tudo bem e finalizamos o processo com grande 
sucesso. Todavia, durante as ações pude observar como o 
sentimento de pertencimento pode ser útil em algumas 
situações e pode também criar crenças destrutivas em outros. 
 
Resolvi batizar esta minha descoberta empírica de “mito da 
igualdade”. 
 
Independentemente de ideologia política, preciso concordar 
com Karl Marx quando ele define o ser humano como um 
animal social. Somos sim animais de bando e precisamos de 
nossos bandos para sobreviver. Este bando pode ser nossa 
família, nossos amigos, a turma da escola, o time de futebol e 
logicamente, os amigos do trabalho. 
 
Este último grupo, em particular, influencia diretamente nossa 
forma de ser e pensar, visto que passamos mais tempo com 
eles do que com qualquer outro grupo durante nossa vida 
economicamente ativa. 
 
Quando somos contratados por uma empresa, passamos a 
fazer parte daquele bando, aceitando a hierarquia, as regras e 
passando inclusive a nos comportar na forma de pensar, falar e 
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vestir, como os demais membros deste bando. Esta aceitação 
conforta nossos corações, pois ao sermos aceitos, fazemos 
parte efetiva do bando e passamos a ser: 
 

 Reconhecidos; 

 Protegidos; 

 Valorizados. 
 
Três das coisas mais importantes e desejadas de um ser 
humano. 
 
Ficamos felizes por estarmos “entre iguais” e é nesse ponto 
que o mito da igualdade causa os maiores problemas, afetando 
nosso sistema de crenças diretamente. 
 
Uma das crenças mais profundas que temos é senso de 
justiça. Não existe nada pior para um ser humano do que 
sentir-se injustiçado. Para alguns com um grau maior de 
incômodo, a injustiça em relação ao próximo causa a mesma 
revolta. Agora somemos as duas coisas: 
 
Quando em um grupo social ou bando, estamos confortáveis, 
pois estamos existindo e coexistindo entre iguais. Ou seja, em 
nossa forma de pensar eu e meu colega ao lado merecemos o 
mesmo tratamento em termos de respeito, oportunidades, 
desafios, reconhecimento e avaliação. 
 
Igualdade de direitos e deveres, visando à igualdade de 
resultados e recompensas, certo? 
 
Então vamos raciocinar sobre o lado sombrio desta igualdade. 
 
Quando eu sou obrigado há empenhar mais horas, mais 
esforço, mais recursos e passo por coisas mais penosas que 
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meus colegas, estes podem receber o mesmo reconhecimento 
que eu? Não. Claro que não. Somos iguais. 
 
Se eu encontro uma solução para um problema que é de 
todos, mas fiz isto “ralando”, buscando alternativas, quebrando 
a cabeça e literalmente sofrendo, as demais pessoas do meu 
grupo podem usufruir dos resultados da minha descoberta, 
sem ter passado pelo mesmo que passei? Claro que não. 
Somos iguais. 
 
Meu líder reuniu um pequeno grupo de pessoas e passou as 
diretrizes estratégicas, solicitando que estas pessoas 
repassassem ao resto do grupo. Como assim? Não somos 
todos iguais? Por que não falou direto com todos? 
 
Enfim, a crença de que somos todos iguais cria uma 
expectativa sobre tratamento, valorização, reconhecimento e 
igualdade de tratamento que impede as pessoas de 
compreenderem o princípio básico do relacionamento: 
 
“Todas as pessoas com quem me relaciono são meus clientes” 
 
Passar a entender as pessoas à sua volta como seus clientes e 
não seus iguais faz com que você compreenda que sim, o 
resultado de um trabalho pode ser compartilhado e gerar valor 
para outros. 
 
Sim, meu trabalho pode precisar de mais esforço, pois não sou 
tão preparado quanto pensava e isto em nada tem a ver com 
meu colega do lado. 
 
Sim, a estratégia da empresa pode ser repassada por meu 
colega, pois de fato, sou cliente dele e ele precisa realizar esta 
tarefa. 
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Para resumir, seu valor como profissional é medido na 
proporção da opinião de seus clientes, sempre. Acredite em 
mim, você não é igual a ninguém, todos à sua volta possuem 
expectativas de valor que precisa atender para manter este 
relacionamento em alto nível. 
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A violência nossa de cada dia! 
 
Quero falar de um tema que acomete dez em cada dez 
pessoas que trabalham em ambientes corporativos. A 
violência. 
 
Não estou falando de violência física, pois esta é inaceitável 
em qualquer cenário das relações humanas, mas sim da 
violência relacional, aquela que fere ainda que esteja revestida 
das melhores intenções. 
 
Um grande amigo me disse uma vez que toda a violência é 
resposta a um nível não administrável de frustração, ou seja, 
quando uma pessoa toma uma atitude violenta para com outro, 
na verdade, esta pessoa está frustrada consigo mesma e 
percebendo-se incapaz de resolver a situação, assume uma 
postura descontrolada, muitas das vezes, repetindo padrões de 
comportamento que encontrou em seu passado. 
 
A violência corporativa possui vários formatos: 
 

 Falta de educação; 

 Falta de respeito; 

 Tratamento diferenciado; 

 Excesso de controle; 

 Delegação extremada; 

 Falta de alçada. 
 
Certamente você já deve ter recebido algum comportamento 
deste ou mesmo presenciado alguém que atuou desta forma. 
Perceba que mesmo as atitudes mais absurdas como a falta de 
educação e a falta de respeito podem vir revestida de 
intenções positivas como “engajar as pessoas”, “despertar para 
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o desafio” e outras baboseiras. Mas de fato, trata-se de 
violência. 
 
Voltando ao ponto principal, a violência é fruto de frustrações, e 
para poder lidar com estas situações é necessário que 
tenhamos nosso radar ligado para identificar o tipo de 
frustração do nosso interlocutor e estas também possuem tipos 
bem específicos. 
 

 Não sou competente; 

 Assumi um compromisso que não vou cumprir; 

 Não quero parecer inapto perante meus pares; 

 Não me sinto respeitado em minha posição; 

 Não me sinto ouvido em minhas demandas. 
 
Tenho muitos anos de experiência neste mundo corporativo e, 
acredite, já fui violento com algumas pessoas e sofri outras 
tantas formas desta violência corporativa. A única forma de 
colocar as coisas em ordem foi abrir-se para a pessoa que 
estava à minha frente, respirar algumas vezes e procurar, 
sempre que possível entender o que causava a frustração. 
 
Algumas vezes, percebi que eu mesmo era o agente 
provocador da frustração que se transformou em violência e 
voltou-se contra mim. Cármico! 
 
Não somos responsáveis pela ação violenta dos outros, mas 
devemos pensar se não somos causadores das frustrações.  
 
Fique de olho e pense nisso. 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 119 ] 

Quando a má fé se disfarça de burrice! 
 
Acredito que eu não seja a única pessoa que ficou furiosa após 
várias tentativas de explicar o óbvio, a pessoa à minha frente 
continuava se recusando a enxergar ou mesmo a aceitar 
discutir a possibilidade. 
 
Após muitos anos trabalhando na área de orientação pessoal e 
profissional, o que envolve a consultoria, o mentoring e 
logicamente o Coaching, passei a entender que as pessoas 
podem sim ficar presas ao seu sistema de crenças e mesmo 
diante de um conjunto irrefutável de evidências, continuam 
negando o óbvio e refugiando-se em sua argumentação 
primária. Algumas vezes, este refúgio acaba em violência 
verbal e até mesmo física. 
 
Este processo de recusa ao raciocínio pode ser observado em 
todos os setores da humanidade, independentemente de 
credo, cor, orientação sexual ou classe social. Quem de nós 
nunca ouviu de nossos pais a expressão “é assim porque eu 
estou mandando e pronto!”. Violência muito comum na fase em 
que a criança fala um milhão de vezes por dia as palavras “por 
que”. 
 
Assim, segui meus estudos na psique humana acreditando que 
as pessoas não concordavam com o óbvio devido aos seus 
sistemas de crenças e isto era uma patologia que precisava ser 
tratada com sessões de terapia, Coaching, hipnose e outras 
técnicas de reprogramação associadas aos princípios da PNL, 
até que um belo dia caiu em minhas mãos um livro cuja origem 
são as anotações de Antônio Pigafeta, escriba da esquadra de 
Fernão de Magalhães. O nome do livro é “Além do fim do 
mundo” e o escritor, se não me engano, é Laurence Bergreen. 
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Eu sou apaixonado por relatos de volta ao mundo. Como 
velejador, sempre alimentei o sonho de um dia dar a volta ao 
globo velejando como já fizeram os Schurmann, meu querido 
amigo Amyr Klink e o grande velejador Aleixo Belov. Enquanto 
a vida não me permite realizar este sonho, sigo de carona com 
estes fantásticos viajantes e seus relatos. Mas, voltando ao 
nosso tema, o livro de Laurence relata de maneira clara a 
batalha do navegador Fernando de Magalhães, português (que 
depois viraria Fernão) ao tentar convencer o rei de Portugal 
que haveria sim um caminho para o pacífico através do sul da 
América do Sul, se a necessidade de enfrentar o tão temido 
Cabo Horn, com suas águas geladas e ventos traiçoeiros. 
 
Por mais que Fernando justificasse sua visão com fatos e 
dados, o tal rei de Portugal não autorizava a expedição de 
forma alguma, recusando-se a aceitar o óbvio. A rejeição foi 
tanta que Fernando, agora Fernão, aliou-se ao rei de Espanha 
e este sim, autorizou a expedição que culminou na descoberta 
do Estreito de Magalhães. 
 
O fato que chama a atenção no relato de Laurence Bergreen é 
que em dado momento fica claro que o rei de Portugal não só 
sabia que o tal caminho existia, como já havia feito uso deste 
para negociar com os povos da Polinésia, Micronésia e Ilha da 
Páscoa. Nosso querido e amado rei sabia que Fernão contava 
a verdade, mas fez-se de desinformado e cabeça dura, 
passando até mesmo por tolo, para esconder seus pequenos 
segredos comerciais. 
 
Quando acabei a leitura deste belo livro, escrito sobre relatos 
de Antônio Pigafeta, me ocorreu que o fato acontecido entre 
Fernão de Magalhães e o rei de Portugal em muito se 
assemelha a fatos que ocorrem em nosso dia a dia. No meu, 
no seu, enfim no de todos nós. 
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Encontramos pessoas que insistem em recusar apoio a ideias 
óbvias, não aceitam adotar comportamentos recomendados, 
ainda que estes sejam claramente melhores em relação aos 
comportamentos atuais ou ainda, quando estamos no mercado 
corporativo, percebemos que algumas pessoas resistem às 
mudanças sugeridas, apesar de todos os esforços para 
convencê-las do contrário. Em resumo, não fazem porque não 
querem. 
 
Não querer algo, do ponto de vista da programação 
neurolinguística, significa que a pessoa, diante de sua 
formação de juízo sobre algo, escolhe deliberadamente um 
caminho contrário ao proposto. 
 
Logo, meu querido leitor, diante do que percebi e que 
compartilho contido, posso atestar com toda a certeza que em 
alguns casos, não se trata de sistema de crenças, dogmas ou 
mesmo carência de inteligência. A máxima que carrego comigo 
é: burrice em demasia é sinal de má fé! 
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O peso da fantasia em nossas vidas 
 

- Chefe, quero a minha demissão! 
 
- Logo agora? Você melhorou muito nos últimos meses. 
 
- Sim, percebi que nestes últimos meses estou me tornando 
um profissional igual a você. 
 
- Bem, sou seu superior, isso deveria ser a meta de muita 
gente. 
 
- O motivo da minha demissão não é ter me tornado um 
profissional igual a você. O que me revolta é perceber que para 
ser um profissional igual a você, precisei me tornar uma 
pessoa igual a você e isto eu não posso aceitar. 
 
O diálogo acima foi retirado de um seriado de televisão e foi 
protagonizado por dois médicos durante, obviamente, uma 
situação limite que levou um dos cirurgiões a sair do hospital 
fictício e da série de televisão. Separei este diálogo para 
comentar com você, meu querido leitor, os efeitos que a 
pluralidade dos relacionamentos pode causar na forma como 
nos vemos e como nós valorizamos. 
 
Quando desenvolvi o Método C.A.R.M.A® no início do século, 
eu ainda não tinha uma ideia clara de onde o programa com 
sua forma diferenciada de fazer Coaching, me levaria e 
principalmente à mudança que poderia causar em pessoas de 
diferentes crenças, regiões e culturas. O raciocínio era 
elementar e simples, como é hoje: somos plurais, o sentido de 
valor cabe ao nosso observador e para conseguir progredir na 
carreira, precisamos ter nosso valor reconhecido pelos 
observadores. Até aí, tudo ok. 
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Contudo, não podemos simplesmente ignorar o fato que 
nossos personagens profissionais são criações nossas que 
somente existem no meio físico fazendo uso das 
características, pensamentos, verdades e crenças do Eu 
verdadeiro, ou seja, daquela porção da nossa identidade que é 
imutável. Somos quem somos e com o passar do tempo, 
simplesmente, confirmamos esta identidade de maneira mais e 
mais contundente. 
 
É impossível para qualquer um de nós, exercer um protocolo 
de comportamentos profissional que seja radicalmente 
diferente da forma como pensamos, somos e acreditamos, por 
um tempo demasiadamente prolongado. O efeito sobre nossa 
estrutura psicológica é devastador e corremos o risco de 
passar, na vida pessoal, sem o personagem que 
desenvolvemos ou ainda, desenvolver um conjunto de 
patologias próprios do acúmulo de frustrações, como por 
exemplo, o isolamento e a depressão. Não. Não sou psicólogo 
e nem tampouco terapeuta. O diagnóstico de depressão é algo 
sério e só pode ser realizado por profissionais capacitados. A 
depressão a que me refiro é a depressão profissional, 
configurada pela apatia, irritabilidade, falta de interesse e foco 
demasiado no ganho financeiro. 
 
Gosto muito de metáforas para ilustrar situações complexas, 
então eu recorro a algo que nós brasileiros conhecemos bem: 
o carnaval. Mais precisamente os desfiles de escolas com suas 
alas e enredos. Vamos focar por um minuto em uma das alas 
mais respeitadas e merecedoras de nosso carinho que é a ala 
das baianas. Pense naquelas senhoras, muitas delas com o 
peso dos anos nas costas, recebendo o peso dos adereços, da 
fantasia e das alegorias de cabeça. Naquele curto espaço de 
tempo, cada pessoa daquela, independente da profissão, 
escolaridade, religião, histórico familiar ou qualquer outra 
característica de unicidade, torna-se uma baiana. Desfila e 
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evolui alegremente ao som do samba enredo e, ao final, 
passando pelo portão da dispersão, livra-se da fantasia e 
conclui sua passagem. 
 
Agora pense que por um momento, o portão e a dispersão não 
existissem. Pense por um momento que estas belas senhoras 
tivessem que usar esta fantasia por horas e mais horas, sem 
saber exatamente quando poderiam deixar de ser baianas para 
voltar a serem elas mesmas? Como ficariam? Como o peso da 
fantasia poderia incomodar e incomodar e incomodar até que a 
alegria desaparecesse, o samba não mais fosse ouvido e a 
evolução tornar-se-ia uma marcha cruel, cadenciada e vazia. 
 
Este é o ponto principal de nossa reflexão, ao trabalharmos 
nossas carreiras e, principalmente, quando trabalhamos os 
mapas mentais de nossos clientes para o sucesso na carreira. 
 
O personagem é aderente aos valores, crenças e ao propósito 
do ator que o interpreta? 
 
Se sim, maravilha! Como faremos disso nossa ferramenta de 
construção de momentos felizes, que na somatória, serão 
nossas lembranças da felicidade. Mas, e se não? 
 
E se hoje, estamos aprisionados em uma fantasia pesada, 
vagando pela avenida viciados nos aplausos que recebemos 
das arquibancadas disfarçados de regalias como: 
 

 Reconhecimentos materiais e intangíveis; 

 Benefícios diferenciados; 

 Vaga privativa no estacionamento; 

 Sala e mesa maiores; 

 Viagens internacionais em classe executiva; 

 Milhares de amigos reais e virtuais que são mais 
amigos do cargo que da pessoa. 
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Se isto estiver acontecendo, meu querido leitor, a hora é de 
parar. Não. Não quero que você se desligue da sua empresa e 
nem tampouco faça nada radical. É hora de parar de ouvir 
somente as arquibancadas e passar a ouvir o seu coração. É 
hora de criar em sua mente o portão que leva para a área de 
dispersão da escola de samba. É hora de estabelecer um limite 
de tempo para o uso da fantasia. 
 
É hora de usar a inteligência. 
 
O gerenciamento de sua carreira na busca do sucesso e da 
realização passa pela completa compreensão do cenário onde 
seu personagem está inserido. Cada passo, cada movimento e 
cada comportamento devem ter única e exclusivamente o 
propósito de tornar a vida do Eu verdadeiro mais feliz e 
realizada. Quando criei o Método C.A.R.M.A®, este era o meu 
sonho: 
 
“Tornar melhor todas as pessoas que cruzarem o meu 
caminho.” 
 
Sigo confiante que esta missão está sendo realizada e a cada 
contato que faço com as pessoas que praticam o método ao 
redor do mundo ou mesmo aqueles que ainda não deram o 
passo decisivo, mas que leem os livros e deixam seus recados 
nas mídias sociais. Sinto que é possível ser bem-sucedido, 
conquistar seus sonhos e ainda assim, não abrir mão de nossa 
essência. 
 
Semanas atrás quando treinava um grupo de profissionais para 
receberem a certificação de Master Coaches, relembrei uma 
frase que compartilho com você agora. Repita para você 
mesmo: 
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“Eu sou bom. Sou muito bom. Sou tão bom que posso ser 
quem eu quiser, sem deixar de ser quem eu sou!” 
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Sete motivos para não deixar sua 
carreira nas mãos de outra pessoa! 
 
Faz algumas semanas, eu estava dando uma pequena folga ao 
cérebro e navegando sem objetivos claros pela Internet, 
quando reencontrei uma citação antiga, da época de meus 
estudos universitários: 
 
“Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão 
de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar 
a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar 
figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. ” 
 
Esta frase, atribuída a Carl Jung, um de meus mais profundos 
inspiradores, me faz lembrar do desafio que é para muitas 
pessoas fazer uma das coisas mais básicas para o ser humano 
que é tomar conta da própria vida. Nós como espécie somos 
incrivelmente hábeis para analisar, diagnosticar e recomendar 
soluções para a vida dos outros, mas quando precisamos ficar 
frente à frente com a nossa própria alma, simplesmente não 
conseguimos. 
 
Seja porque conhecemos muito bem quem somos, seja porque 
somos derrotados por nós mesmos ou, ainda, porque no fundo, 
sabemos que a batalha será tão grande que queremos que os 
outros nos socorram. Eu travei esta batalha há muitos anos e 
hoje posso dizer que consigo manter meus diversos “Eus” 
prontos e à disposição para entrarem em cena quando 
necessários. Para isso, precisei ficar cara a cara com cada um 
deles e reconhecer que existem em toda a sua plenitude, tanto 
em luz, como em sombra. 
 
Para você, que entende o sentimento, mas que ainda não 
recebeu estímulos suficientes para percorrer este caminho, 
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resolvi listar os sete principais motivos pelos quais você deve 
assumir o comando da sua carreira profissional sem nunca 
delegar à outra pessoa, departamento ou empresa. 
 
Primeiro motivo, a vida é sua. 
 
Sim, a vida é sua e de mais ninguém. Nossa vida, mesmo em 
toda a sua complexidade é formada por uma viagem que 
executamos a cada dia, das pessoas que encontramos e 
deixamos pelo caminho e, acima de tudo, pela realização das 
metas e objetivos que definimos para nós mesmos. Algumas 
pessoas defendem que a vida é feita de escolhas. Assim, a 
profissão e a carreira são escolhas que fizemos no passado, 
mas que renovamos todos os dias ao sair da cama. A carreira 
profissional é uma ferramenta para que sua vida seja 
conduzida da forma como você estabeleceu que seria. Quando 
você deixa suas decisões de carreira nas mãos de outra 
pessoa você deixa de escolher. 
 
Segundo motivo, você se conhece melhor que ninguém. 
 
Seja qual for a profissão ou carreira que você decidiu seguir, 
ela exigirá de você uma coisa ampla e cinzenta chamada 
competência. A competência é aquilo que torna você capaz de 
fazer algo com qualidade suficiente para ter o valor 
reconhecido por outras pessoas e assim, ser valorizado. Valor, 
nada mais é que o benefício que você conquista ao realizar 
algo com competência. No entanto, a competência é formada 
por conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos 
podem ser comprados e transferidos. Habilidades podem ser 
adquiridas com força de vontade, metodologia e apoio 
adequados. Mas a atitude, esta depende diretamente de como 
pensamos, de como vemos o mundo, do que acreditamos e de 
algo que costumo chamar de “nossa verdade”. Esta, ninguém 
conhece. Somente você é capaz de gerenciar suas atitudes de 
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maneira verdadeira, logo, nunca espere que treinamentos, 
cursos e certificações tornem você 100% competente. Sempre 
faltará a sua verdade no processo. 
 
Terceiro motivo, o seu conceito de sucesso. 
 
Mesmo que inconscientemente, você possui um objetivo de 
vida. Algumas pessoas dizem que não possuem metas 
específicas como comprar uma casa maior, um carro novo, sair 
do país e etc., mas mesmo assim, possuem o desejo de viver 
bem e feliz. A felicidade de maneira geral é o acumulado de 
momentos felizes, onde aquilo que desejamos coincide com o 
que sentimos. Ou seja, direta ou indiretamente, todos 
desejamos algo e isto é o nosso conceito de sucesso. Este 
conceito não é claro e nem tão pouco explícito e assim sendo 
nenhuma outra pessoa pode ajudar no nosso caminho em 
direção a ele. Somente nós, ou seja, você sabe, de verdade, o 
que é sucesso para você e acredite, mesmo você pode mudar 
de ideia muitas vezes. Empresas trabalham com conceito de 
trilhas profissionais que partem do pressuposto que o sucesso 
é a conquista de posições mais importantes e melhor 
remuneradas. Isto nem sempre é verdadeiro. 
 
Quarto motivo, o jogo. 
 
Todas as relações humanas são motivadas por interesses 
comuns, acredite. Por mais cruel que seja esta frase, todas as 
relações são baseadas em interesses comuns. Vejo muitas 
famílias desmoronando simplesmente por esquecerem esta 
regra e acreditar que a genética se sobrepõe ao interesse 
comum das partes. Não acredita? Quantos casos você já viu 
de famílias estáveis que tiveram rupturas terríveis porque um 
de seus membros resolveu viver de maneira diferente do 
“normal”? Havia um interesse comum que foi substituído por 
uma meta pessoal e aí tudo se quebrou. No ambiente 
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corporativo os interesses comuns são como colas que mantêm 
a organização em pé. Eu reconheço seu valor como 
profissional, na medida que sou beneficiado por este valor de 
alguma forma também. Não existe, portanto, nenhum processo 
corporativo que monitore todas as relações. Ninguém, a não 
ser você mesmo, pode fazer esta análise do tabuleiro de jogo. 
 
Quinto motivo, empresa não é família nem escola. 
 
Você já parou para pensar no significado da expressão 
Recursos Humanos? Toda empresa séria, ao ser constituída 
procura crescer de maneira sustentável o que invariavelmente 
envolve a implantação e o gerenciamento de processos. Estes 
processos somente podem ser executados através do pleno 
uso dos recursos da empresa. Recursos são elementos que 
estão à disposição, possuem um custo de existência e uma vez 
usados adequadamente, oferecem resultados. Os recursos 
disponíveis em todas as organizações são: recursos 
financeiros (dinheiro), recursos materiais (coisas, máquinas e 
veículos), recursos intelectuais (modelos, patentes, fórmulas) e 
recursos humanos (pessoas como eu e você). Assim, de fato, 
embora as empresas mantenham ambientes de trabalho 
agradáveis, no final da história as pessoas são recursos que 
possuem um custo e precisam oferecer resultados. Sua 
carreira somente será interessante para a empresa enquanto 
ela oferecer resultados adequados aos negócios. 
 
Sexto motivo, o poder de escolha. 
 
A sua carreira é formada pelos vários cargos e funções que 
você desempenhará ao longo de sua trajetória. Porém quando 
uma organização precisa escolher um elemento para ser 
promovido, a empresa invariavelmente considera a pessoa que 
já está mais preparada. São raros os casos em que a empresa 
investe na preparação de um profissional que não apresentou 
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evidências de sucesso, devido ao risco econômico envolvido. 
Assim, para conquistar uma promoção é preciso que você já 
possua grande parte das qualidades exigidas no cargo-alvo e 
para isso, sempre será preciso uma boa dose de 
autodesenvolvimento. 
 
Sétimo motivo, sua assinatura no livro da vida. 
 
Quando você chegar aos sessenta anos e for se aposentar, 
como você gostaria de contar o que foi a sua vida? Uma 
sucessão de projetos, escolhas, batalhas e vitórias ou um 
eterno esperar que “os caras lá de cima” reconhecessem o seu 
valor? Como seus filhos falarão de você? Que histórias serão 
contadas? 
 
Espero que estes motivos sejam suficientes para que você 
tome a decisão e encare a batalha da sua vida. Conheça sua 
luz e esteja consciente da escuridão. Afinal de contas, cabe 
somente a você criar o roteiro da história da sua vida. 
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Um breve ensaio sobre a verdade 
 
Faz alguns meses que penso em escrever sobre este tema, 
todavia, a cada novo artigo algum outro tema mais urgente e, 
nem por isso mais importante, acaba tomando o espaço e este 
pequeno ensaio volta para a gaveta mental das ideias que não 
afloram. Hoje a história mudou e o texto com sua vida própria 
acaba de aflorar e se apresentar a você, meu querido leitor. 
 
Pare por um momento e olhe atentamente o mundo ao seu 
redor. Observe as pessoas, as coisas, sinta os cheiros e sons. 
Existem coisas que lhe agradam e certamente outras tantas 
que não, separando o seu mundo entre coisas boas, ruins e 
indiferentes. Este sentido inconsciente de valorização está 
associado diretamente ao seu conceito de certo e errado, ou 
como dizem os especialistas, o seu sistema interno de crenças. 
Um conjunto próprio e único e valores que separa o bom do 
ruim, o certo do errado, o prazer do sacrifício. 
 
Em outras palavras, este sistema define seu conjunto e 
verdades. 
 
Interessante pensarmos na verdade como um conceito plural. 
Lembro de quando era criança e recebia frases prontas como: 
 

 A verdade é uma só; 

 Quem fala a verdade não merece castigo; 

 Uma hora a verdade aparece; 

 A mentira tem pernas curtas. 
 
Naquela época me parecia que a verdade era absoluta, como 
algo mágico conhecido somente pelos adultos e que 
deveríamos buscar sempre e à toda hora. Hoje, passados 
quase cinquenta anos, posso dizer com toda a certeza que a 
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verdade é um ponto de vista. Cada um de nós percebe a 
verdade de acordo com nosso sistema mental e obviamente 
nosso sistema de crenças interno. 
 
No excelente filme “O contato” dirigido por Robert Zemeckis, 
estrelado por Jodie Foster, pai e filha discutem sobre a crença 
no divino e a existência de Deus. Em dado momento a menina 
pergunta sobre como o pai pode ter tanta certeza de algo e ele 
responde simplesmente: “Eu escolhi acreditar nisso”. 
 
Esta singela passagem demonstra, de forma exemplar, como a 
verdade pode ser considerada um ponto de vista e obviamente, 
carece de permissão do crente para se tornar realidade. De 
fato, a verdade sempre apresentará três versões distintas, a de 
quem fala, a de quem ouve e a real, sendo que esta última, 
talvez nunca seja conhecida. 
 
A verdade ocupa o espaço da dúvida, dando fim a discussões, 
pensamentos, filosofias e até mesmo a essência de nossa 
existência. Acredito que por isso, muitas pessoas temem ficar 
cara a cara com a verdade, ainda que fiquem de frente com 
uma de suas versões. 
 
A esposa que desconfia que o marido não lhe é fiel, entretanto, 
este mesmo marido é bondoso, carinhoso, provedor e 
responsável. A névoa da dúvida, por vezes é muito mais 
confortante que a certeza absoluta do fato, que pela simples 
existência aniquilará a relação demandando que ações 
drásticas sejam tomadas. Os folhetins literários estão repletos 
de situações como estas. 
 
No momento que escrevo estas linhas, o Brasil está prestes e 
afastar pela segunda vez um presidente da república eleito 
democraticamente e vemos forças opostas discutindo a 
verdade dos fatos. Hora um lado com provas, hora o outro lado 
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com contraprovas, mas de fato, nem mesmo a decisão 
democrática colocará fim a este estado de dúvidas. Houve 
crime ou não? 
 
Acredito que voltaremos à obra de Zemeckis e a verdade será 
algo que escolhemos acreditar. 
 
Mas, como fazemos esta escolha? 
 
O que nos faz querer acreditar em algo? 
 
O fator mais importante é a credibilidade do interlocutor. 
Quando uma pessoa em quem confiamos nos passa sua visão 
de mundo, tendemos a acreditar sem questionamento, criando 
uma verdade absoluta ou um dogma. Pense nas coisas que 
você acredita por acreditar e ponto. Muito provavelmente, estas 
coisas lhe foram contadas na primeira infância por alguém de 
sua confiança como seus pais ou seus professores. 
 
Em seguida, tendemos a acreditar em nossas experiências 
pessoais. Coisas que vivemos e sentimos nos fazem acreditar 
que podem se repetir. Como por exemplo, a certeza de que o 
fogo pode queimar, que determinado grupo de pessoas não é 
confiável, que determinado alimento faz bem ou mal e assim 
por diante. Este é o nosso senso comum falando e nos fazendo 
acreditar que o passado determina o futuro. Esta versão da 
verdade é elástica o suficiente para receber a experiência de 
terceiros e acreditamos que se algo aconteceu com outra 
pessoa, também pode acontecer conosco. Assim, acreditamos 
em livros de autoajuda com fórmulas milagrosas, dietas 
absurdas e até mesmo, nos testemunhos largamente utilizados 
por vertentes religiosas. 
 
Finalmente, acreditamos em fatos e dados. Provas materiais, 
números e evidências. Estes são os únicos elementos que 
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podem se sobrepor aos dois anteriores, contudo, sempre 
haverá um espaço para a discussão pois eles se estabelecem 
como fatos que são, não criando em quem ouve a permissão 
para acreditar. 
 
Assim, meu querido leitor, não espero que você acredite em 
tudo que leu aqui. A verdade é sem sombra de dúvida uma 
permissão que concedemos aos fatos para que possam 
integrar a nossa forma de pensar. Verdades podem ser 
construídas, empacotadas e vendidas de acordo com o 
interesse de seu criador. Quanto mais formos capazes de criar 
verdades e repassá-las adiante, mais aceitos, acolhidos, bem-
sucedidos e influenciadores seremos. 
 
Requer prática e muita habilidade. Mas no final tudo 
recompensa. 
 
Não é verdade? 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 136 ] 

Está chegando a hora, de novo! 
 
Estamos chegando aos últimos dias de maio e com isso 
chegam coisas conhecidas como a procissão de Corpus 
Christi, as festas juninas, o frio, a fogueira e os vestibulares de 
meio de ano. Alguns jovens já se preparam como “treineiros“, 
outros já atuam para valer após o primeiro semestre do 
cursinho pré-vestibular, tentando encurtar o caminho até a 
faculdade em pelo menos seis meses. 
 
Gosto de observar que este momento, embora pensemos 
como sendo um momento do jovem, ele é de fato um momento 
para a família inteira. Todos participam da angustia da decisão 
e do empenho destes futuros profissionais na busca de seus 
sonhos. Mas, na esmagadora maioria das vezes, este não é 
um caminho simples. Dedicar-se aos estudos é a parte mais 
fácil de todo o processo. A grande dificuldade está na parte 
anterior da conversa: qual carreira seguir? 
 
Quero compartilhar com você, meu querido leitor, algumas 
dicas que considero fundamentais para o auxílio ao jovem de 
ensino médio que está buscando fazer a melhor opção para o 
mercado de trabalho. Primeiro, vamos começar pelas coisas 
que fazemos com boa intenção, mas que no fundo atrapalham 
e muito. 
 
Comecemos pelos professores e mentores residentes nas 
instituições de ensino: a grande maioria das escolas de ensino 
médio, seguem uma cartilha conteudista, ou seja, oferecem o 
máximo de conteúdo, inserido em uma grade estruturada, 
dando aos jovens uma versão generalista do mundo. Esta 
cartilha conteudista é reforçada pelos processos avaliatórios 
como ENEM e Vestibulares onde o candidato precisa 
demonstrar conhecimento abrangente e atualizado. Assim, 
pensando na aprovação para o vestibular, as escolas fazem 
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um excelente trabalho preparando seus alunos para passarem 
nos exames avaliatórios. Sem atentar-se a qual carreira o 
jovem escolheu. Ainda que algumas escolas ofereçam serviços 
de orientação vocacional para aqueles que estão em dúvida, 
pouco ou nada é feito para aqueles que já fizeram a escolha no 
sentido de validar esta escolha. 
 
Em seguida, passemos para os cursinhos pré-vestibulares: o 
foco absoluto na aprovação, combinando técnicas de revisão e 
memorização. Os cursinhos são famosos pelas músicas, 
mnemônicos e outras técnicas que levam o jovem a memorizar 
itens para a prova que provavelmente não mais utilizarão após 
a realização dos exames. A intenção muito positiva dos 
cursinhos é facilitar o acesso dos jovens às carreiras 
escolhidas. Novamente, os jovens têm sua decisão aceita e 
apoiada, mas não questionada ou validada o que pode no 
futuro gerar, como de fato podemos observar, desistências nos 
primeiros anos de curso superior. 
 
Certa vez entrevistei o diretor pedagógico de um grande curso 
pré-vestibular de São Paulo sobre este tema e ele foi taxativo 
ao dizer que a escolha cabe ao jovem e que eles não 
questionam se a decisão está certa ou errada. Não cabe ao 
cursinho provocar este tipo de dúvida, não em um momento 
tão importante. Olhando pela ótica do cursinho, de sua missão 
e seu propósito, faz todo o sentido. 
 
Finalmente, vamos para a família: Em uma família típica, 
quando os filhos atingem a idade pré-vestibular, os pais estão 
na idade entre quarenta e cinquenta anos, o que na prática 
significa que passaram pelo menos uma década e meia 
construindo suas próprias carreiras, sem tempo para analisar o 
mercado e as mudanças que a economia passou. Desta forma, 
seu conhecimento sobre o mercado de trabalho fica restrito às 
suas atividades e assim como dizia o filósofo Arthur 
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Schopenhauer seu mundo fica do tamanho do seu 
conhecimento. Outro fator impeditivo para que a família oriente 
de maneira efetiva seus jovens reside no fato que há poucos 
anos, estes mesmos jovens eram crianças. Como crianças, 
não tinham direito a grandes opiniões e todos, repito, todos os 
comportamentos apresentados eram avaliados gerando duas 
situações: 
 

 Se o comportamento estiver correto, nada a fazer pois é 
tratado como obrigação; 

 

 Se o comportamento estiver incorreto, correções são 
obrigatórias, nem sempre aplicadas de maneira 
construtiva. 

 
Por fim, fica claro que os pais, em sua maioria, não estão aptos 
a orientar a carreira de seus filhos, gerando frustração, pois no 
final do dia, o que interessa é que os filhos sejam “bem-
sucedidos” e isso envolve conceitos como sucesso, segurança, 
autonomia e tantos outros tantos. 
 
O cenário não é dos mais animadores, mas a boa notícia é que 
existe uma nova linha de pensamento alinhada com o 
chamado Coaching Vocacional que preenche este vazio. 
Diferentemente da orientação vocacional, o Coaching 
Vocacional, segmento onde o Método C.A.R.M.A® é pioneiro, 
tanto no Brasil, como em outros seis países, trata a dificuldade 
da escolha profissional em sua origem que é o mundo do 
jovem. De maneira estruturada, esta forma de trabalho constrói 
com o jovem uma linha de escolha e não somente dita regras 
simplicistas, indicando numericamente o potencial para direito, 
engenharia, medicina, administração e etc. 
 
Um bom Coaching Vocacional segue os seguintes passos: 
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 Ressignificação: Buscar todos os julgamentos e 
feedbacks recebidos ao longo da vida, ressignificando e 
demonstrando que todo comportamento é bom em 
algum contexto; 

 

 Zona de exclusão: Diante da dificuldade de definir o 
que se quer, identificar claramente o que não se quer, 
delimitando a zona de escolhas; 

 

 Autoconhecimento: Quem sou, quais minhas 
fortalezas, quais minhas fraquezas e qual a minha 
essência; 

 

 Produtação: Com as minhas características mais 
marcantes, quais as carreiras que poderia seguir; 

 

 Pesquisa de campo: Conhecer e entrevistar 
profissionais das potenciais carreiras; 

 

 Plano de ação: Colocar o jovem no centro das 
decisões; 

 

 Mentoria: Orientar os jovens com temas como preparo 
físico, alimentação, simulação de provas e 
familiarização com a dinâmica das provas; 

 

 Foco: Clareza na decisão liberando a mente para 
concentrar-se nos estudos. 

 
Com estas linhas mestras, uma nova forma de orientação de 
carreira para jovens começarem a tomar mais e mais espaço 
no mercado, primeiramente como opção de famílias antenadas 
que perceberam os efeitos dos modelos tradicionais e em 
segundo lugar, com escolas tradicionais ou não que percebem 
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que o mundo muda em uma velocidade muito maior do que o 
modelo conteudista consegue acompanhar. 
 
Bom para todos e principalmente, bom para os jovens que não 
precisam mais temer a chegada do inverno. 
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Da ponta da mesa se entende melhor o 
sucesso! 
 
O último feriado foi um daqueles períodos convidativos à 
preguiça em família. Minha família é pequena em comparação 
às famílias brasileiras. Somos dez pessoas ao todo e destes, 
cinco decidiram passar o feriado juntos. Estávamos eu, minha 
esposa, minha sogra e meu casal de filhos que cursam 
universidade fora de São Paulo, o que tornam estas 
oportunidades de reunião cada vez mais especiais. 
 
Temos nossa casa nas imediações de São Paulo, mas 
também, mantemos um refúgio no interior, em uma bela 
cidadezinha, bem interiorana e tradicional que comemora o 
feriado de Corpus Christi com os tapetes coloridos, procissões 
e muita festa, assim decidimos passar estes dias por lá. 
 
O dia amanheceu cinza, friozinho com cara de quero cama, 
mas mesmo assim, meu relógio biológico acostumado com os 
horários da cidade, trânsito, às vezes aeroporto e muita 
correria não me deixou passar de 07:30 na cama. 
 
Levantei na ponta dos pés, deixei a esposa dormindo um 
pouco mais, ela merece, sai pé ante pé pelo corredor pude ver 
meus filhos enrolados nas cobertas e confortáveis em seus 
quartos, sem se preocuparem com horários e nada que 
acontecia do lado de fora. 
 
A casa estava bastante fria, pois é uma casa de campo com 
muitas árvores no entorno, então resolvi acender a lareira para 
“quebrar” a friagem enquanto esquentava uma chaleira ainda 
sem decidir se faria chá, café ou um belo chimarrão. Acabei 
decidindo pelo chá. 
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Na varanda já estava como sempre pontual o jornal do dia 
entregue pelos mensageiros. Gente boa este pessoal que 
madruga para que possamos ter informações de ontem no 
primeiro momento de hoje. Curioso isto. 
 
Em tempos de Internet, tablets, tweets e coisas imediatas, 
ainda têm gente que faz um esforço danado para entregar em 
nossa casa um objeto com notícias impressas, cuja vida durará 
menos de meia hora a um custo de pouco mais de um dólar. 
 
Tem coisas que desafiam a relação custo-benefício. Mas, o 
jornal está ali, a lareira está ali, o chá está ali, o mundo está 
quieto. Decido curtir o momento de paz e ver o que acontece 
no mundo quando vejo uma manchete falando sobre os 
sobreviventes da crise e dentre os comentários havia algo que 
se destacava: 
 
“Aqueles que sobreviverem, terão sucesso! ” 
 
A mente começa a viajar e relembro as tantas palestras que 
ministrei sobre carreira e sucesso onde sempre pergunto para 
as pessoas o que significa “ter sucesso” e todas as respostas 
diferenciadas que recebia. Dinheiro, poder, mulher bonita, noite 
bem dormida, paz. Aí penso em todas as pessoas que em suas 
carreiras hoje em dia estão tentando sobreviver aos tempos 
revoltos. Não somente pensando em ter sucesso, mas também 
pensando em sobreviver. 
 
Obviamente não estamos discutindo a sobrevivência física, 
mas sim a sobrevivência profissional. A capacidade de 
desenvolver-se em sua área de especialidade, trabalhando 
com satisfação pessoal e sendo reconhecido por isso, o que no 
meu modo de ver também significa sucesso. 
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Viro mais duas páginas e me deparo com as notícias sobre 
tendências mundiais e que o stress derivado da rotina 
profissional já é de longe a principal causa de doenças 
crônicas em países desenvolvidos. Gente tentando sobreviver 
à crise, empresas buscando fazer mais com menos, metas 
cada vez mais arrojadas o stress aumentando e as pessoas 
adoecendo. Este é o cenário que estamos vendo no momento 
e na minha cabeça fica a pergunta martelando: “E para você 
Edson, o que é o sucesso?” 
 
Em breve fará cinquenta anos que habito este planeta sob esta 
forma física. Desde de muito pequeno, ouvia meus pais 
dizerem coisas do tipo: 
 

 É preciso trabalhar duro para ter sucesso; 
 

 É preciso estudar duro para ter sucesso; 
 

 É preciso inteligência para ter sucesso; 
 

 Veja fulano como é bem-sucedido. 
 
Este tal de sucesso, eu não sabia exatamente o que era, mas 
sabia que não tínhamos e que era uma coisa difícil de 
conseguir, pois tudo que precisava fazer para conseguir, 
sempre era muito duro. Outra coisa que eu não sabia era como 
reconhecer o sucesso. Como saberia que ele chegou? 
 
Ter sucesso era um cargo executivo? Tipo assim, diretor? 
Hummm, não. Estive lá e ainda achava que o sucesso estava 
por vir. 
 
Talvez, se fosse diretor, mas de multinacional? Destes que 
viajam bastante de classe executiva e fazem vídeo 
conferências em cinco línguas diferentes? Também não. Já 
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estive lá também e continuava trabalhando duro para ter 
sucesso. 
 
Então o negócio era ter o próprio negócio. É isso, ser 
empresário. Poder definir o próprio caminho, conquistar 
clientes e mercado. Isso sim é sucesso. Só que não. 
Empresários são guerreiros que buscam seu lugar ao sol todos 
os dias e lutam em busca do sucesso. 
 
Talvez, se eu fosse famoso? Um pouco famoso pelo menos? 
Tivesse um livro? Mais de um e virasse palestrante? Este seria 
um bom caminho. Também não. Já estive lá e continuo 
buscando ser bem-sucedido. 
 
As lembranças foram passando na minha cabeça e nem me 
dei conta do tempo, o barulho da lareira a caneca de chá, tudo 
isso me prendeu em um mundo de lembranças que quando me 
dei conta a casa havia acordado e todos estavam à mesa para 
o café da manhã, com cheiro de pão fresco, café de bule e 
aquelas coisas que só fazemos quando estamos com tempo e 
na casa de campo. Minha esposa me chamou e sentei como 
de costume à cabeceira da nossa mesa da sala de jantar 
olhando a família à mesa, todos brincando, rindo e comendo. 
Acredito que foi neste momento que entendi o que meus pais 
quiseram me ensinar quando falavam do trabalho duro e do 
estudo para ter sucesso. 
 
O sucesso não é algo que está lá fora. Ele está dentro de nós. 
Nossa atividade profissional é um caminho, a forma para 
conquistar dias de paz, com o coração tranquilo, com aqueles 
que amamos à nossa volta. 
 
Simples assim. 
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Está complicado? Coloca amor que 
resolve! 
 
Não, eu não fiquei louco. Sei muito bem como a vida funciona 
e como diz a minha filha Bárbara, a vida é um jogo que não se 
joga no modo easy. 
 
Mas, esta semana ocorreu um fato que me chamou muito a 
atenção e, como sempre, eu gosto de coletar fatos do meu 
cotidiano e compartilhar com vocês, meus queridos leitores. O 
oficio do escritor é um ato de amor intransitivo, desmedido e 
incondicional. Amo vocês e pronto. Meus textos são feitos para 
compartilhar momentos legais que podem gerar alguma 
centelha em seus pequenos corações e, quem sabe, a partir 
daí começar algo de bom para vocês e para outras pessoas. 
 
Bem, voltando ao fato gerador de hoje, faz cinco anos que 
aceitei um convite bem interessante vindo de uma amiga de 
muitas vidas chamada Cleide. Cleide é destas pessoas 
queridas, de riso fácil e jeito simples, impossível não se sentir à 
vontade na presença dela. Gente de verdade, destas que 
“passa um café fresquinho” quando chegamos em sua casa. 
Sabe como é? Bem, esta é a Cleide. Bem, ela é professora em 
uma entidade chamada Projov que atua aqui na região onde 
moro, no Oeste da grande São Paulo. Esta entidade, mantida 
pelos Rotarianos, apoia jovens de baixa renda preparando-os 
para o mercado de trabalho através dos programas de jovem 
aprendiz. 
 
Como falo bem sobre carreira e sucesso, ela me pediu uma 
vez para falar sobre carreira com estes jovens e foi uma 
experiência muito boa, pois em outra vida e em outro século, 
eu também fui um destes jovens carentes e é legal poder 
retribuir o que um dia fizeram por mim também. Assim, assumi 
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o compromisso de duas vezes ao ano, perto da formatura 
desta turminha, fazer uma palestra para cerca de 450 deles em 
um grande auditório aqui na cidade. Uma festa. Eles adoram e 
eu também. De verdade nos divertimos muito e sempre sobra 
algum aprendizado de lado a lado. 
 
Este trabalho já acontece há seis anos e na última segunda 
feira estive lá com estes jovens. Sempre faço perguntas 
filosóficas em meio às provocações que arrancam gargalhadas 
pois o humor ainda é a melhor forma de fixação da mensagem. 
Uma das perguntas que faço é se eles concordam que, se 
realmente quiserem ser algo, eles podem ser o que quiserem. 
 
Normalmente a maioria concorda que sim, mas fico torcendo 
pelo não, para que eu possa desenvolver o tema e falar sobre 
competência, vontade, foco e toda a motivação que um bom 
palestrante deve falar. Sempre dá certo. Desta vez não foi 
diferente. A maioria concordou, mas um rapaz de moletom 
branco, bem de frente comigo, cerca de dez filas acima da 
linha do palco, foi categórico: 
 
- Eu não concordo! 
 
Como a voz dele se sobressaiu aos demais, eu pensei comigo: 
Perfeito! 
 
- Diga meu jovem, por que você não concorda? 
 
- Você não pode ser Deus! 
 
Uau. Que resposta certeira aquele garoto de não mais de 
quinze anos havia me laçado em meio a mais de quatrocentos 
dos seus colegas. 
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Esperei a turma acalmar do alvoroço causado pela resposta e 
progredi com ele na resposta. 
 
- Vamos pensar juntos: Deus é acolhimento? Deus é amor? 
Deus é atenção? Deus conforta? 
 
A todas as perguntas ele respondia sim, sem saber 
exatamente onde isso ia dar. Então, conclui com a provocação: 
 
- Então vamos pensar da seguinte maneira: se somente por 
hoje, e somente para uma pessoa você pudesse ser acolhedor, 
amoroso, atencioso e ainda por cima confortasse esta pessoa 
em suas dúvidas e angustias, somente por hoje, você seria 
Deus para esta pessoa? 
 
Ele abriu um sorriso largo de poucos dentes, fez um sinal de 
positivo e agradeceu em silêncio a resposta. 
 
A turma aplaudiu e fomos em frente. Quando a palestra 
acabou, ele veio me procurar e perguntou se minha resposta já 
estava pronta. Eu disse que não e perguntei se a pergunta 
estava. Ele disse que sim e que buscava esta resposta. Agora 
não mais. Nos abraçamos e acredito que não nos veremos 
mais por algum tempo. 
 
Deste encontro, fiquei com a percepção de que quando temos 
algo difícil pela frente como uma pergunta que quer calar, uma 
situação que não quer se resolver ou mesmo um processo que 
não desemperra, se ao invés de agir instintivamente 
parássemos um minuto e colocássemos amor? 
 
Amor, assim como Deus, é atenção, cuidado, dedicação, foco, 
doação, incondicionalidade e outros atributos. Será que não 
seríamos capazes de resolver? Não estou falando do amor 
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piegas nem de romance, mas sim, dos componentes do amor 
que certamente todos conhecemos bem. 
 
No fundo, esta é a resposta. 
 
Uma dica para quem quiser conhecer mais. No filme “The 
Ender´s Game” (um clássico moderno) em dado momento o 
protagonista chega à conclusão que para derrotar seu inimigo 
é necessário conhecê-lo profundamente, entender seus 
motivos, compreender suas dores e colocar-se no seu lugar. 
Portanto, para derrotá-lo é preciso amá-lo. 
 
Coloque amor na solução dos seus problemas, tudo ficará bem 
mais simples. 
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Você conhece seu patrimônio 
emocional? 
 
Tenho trabalhado nos últimos meses sobre o tema felicidade e 
trabalho, um pouco em decorrência do momento que vive o 
país, mas também em decorrência do pedido das empresas 
que compram palestras e querem falar do tema com seus 
funcionários. 
 
Sempre digo que a felicidade não é um objetivo em si, mas 
uma soma de momentos onde uma igualdade se estabelece e 
queremos que o momento se perpetue. Esta igualdade é 
simples: 
 
O que desejo = O que percebo 
 
O que desejo são as minhas expectativas para o momento e a 
forma como eu espero que as coisas aconteçam naquele dado 
momento. O que percebo é a somatória dos meus sentidos 
(todos os seis), de acordo com o ambiente também naquele 
dado momento. 
 
Se as duas coisas coincidem, minha expectativa está atendida, 
então, não tenho motivos para ficar triste, ou seja, fico feliz. Se 
estes momentos forem se somando mais e mais vezes posso 
dizer que estou passando por um período de felicidade. 
 
Quando estas duas coisas não coincidem, eu preciso tomar 
uma decisão, pois minhas expectativas não foram atendidas. 
Posso tomar dois caminhos possíveis: vitimizar colocando a 
culpa em tudo e em todos ou assumir um papel protagonista, 
agindo para alterar o ambiente de forma que o que eu percebo 
fique igual ao que eu desejo. 
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Esta é uma receita clássica. 
 
Agir envolve realizar tarefas e as tarefas em geral consomem 
recursos que são parte do meu patrimônio. Nosso patrimônio é 
formado de ativos como definem meus colegas economistas. 
 
Sim, em outra vida e em outro século eu era economista. 
 
Todos nós possuímos em menor ou maior nível os seguintes 
ativos: 
 

 Financeiros – dinheiro no banco e no bolso; 

 Físicos – Casa, carro, roupas e coisas; 

 Intelectuais – conhecimento, memórias, saber, 
histórias; 

 Relacionais – Pessoas que conhecemos e que nos 
auxiliam quando necessário; 

 Intangíveis – Nosso nome, reputação, crédito, imagem. 
 
Estes ativos fazem parte do nosso patrimônio e podemos usá-
los como moeda de troca em qualquer situação, ação ou 
iniciativa que envolva remuneração. 
 
Podemos fazer algo para alguém e em troca aprender com 
isso. Neste caso adquirimos ativos intelectuais. Podemos 
trabalhar e receber em dinheiro e neste caso são ativos 
financeiros. 
 
Simples, não? 
 
Bem simples quando estamos falando de relações 
profissionais. Contudo, nem tudo na vida são relações 
profissionais, nem mesmo no ambiente de trabalho. 
 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 151 ] 

Com o passar do tempo e com o aprofundamento de meus 
estudos, pude perceber que existe uma outra família de ativos 
que não está listada de maneira clássica e são os ativos 
emocionais. 
 
Sim, podemos ter nossas atitudes remuneradas com emoções. 
 
Veja por exemplo, a relação estabelecida entre pais e filhos. 
Por mais polêmica que esta análise possa parecer, esta é uma 
relação de troca onde uma pessoa exerce o personagem pai 
ou mãe, entregando como produtos a proteção, orientação, 
sustento, segurança e etc. e recebe de volta (em condições 
normais) respeito, amor, dedicação, reconhecimento. 
 
Nenhuma destas “moedas” está elencada entre as classes de 
ativos que citei anteriormente. Os chamados ativos clássicos, 
contudo, são parte integrante do nosso patrimônio. 
 

 Somos melhores quando somos mais reconhecidos; 

 Somos maiores quando somos mais amados; 

 Somos mais seguros quando somos apoiados. 
 
Fora do ambiente profissional, o modelo de relacionamento 
permanece o mesmo, ou seja, as pessoas à nossa volta 
continuam sendo clientes dos personagens que executamos 
para elas e a moeda que estes clientes utilizam na “compra” 
destes personagens são os pequenos itens que formam 
nossos ativos emocionais. 
 
Agora, a reflexão mais importante: “Estas moedas não se criam 
sozinhas. Elas somente podem ser entregues a outras pessoas 
quando temos em nossas poupanças.” 
 
Pense comigo: De que tamanho é o seu patrimônio emocional? 
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Inteligência Profissional: Você já 
conhece a sua?  
 
Você se considera uma pessoa inteligente? 
 
Antes que você se ofenda, muitas pessoas apresentam 
dificuldade para responder a esta pergunta pois associam 
inteligência com cultura e, ao contrário de inteligente, 
geralmente são palavras que não gostamos muito, como burro, 
ignorante e outras do gênero. 
 
Na verdade, inteligência e cultura são coisas bem diferentes. A 
inteligência é formada por um conjunto de habilidades, a 
segunda é formada por conteúdos, experiência e vivência. 
Existem diversas inteligências que podemos desenvolver em 
nossa vida, sendo que algumas são mais evoluídas e outras 
nem tanto. Dependendo da escola que você consulta elas 
podem ser sete ou nove. Eu particularmente prefiro a definição 
com sete tipos: 
 

 Intrapessoal – perceber a si mesmo; 

 Interpessoal – perceber aos outros; 

 Espacial – perceber o seu entorno; 

 Linguística – comunicar-se de maneira clara e eficiente; 

 Lógica – compreender relações numéricas, hipóteses e 
encadeamento lógico; 

 Musical – percepção e compreensão da sonoridade; 

 Corporal – percepção dos limites e possibilidades 
físicas. 

 
A palavra inteligência tem origem latina combinando duas 
palavras Intus e Legere, respectivamente, entre e escolher. 
Logo, quando o termo foi criado envolvia a capacidade de 
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seres humanos tomarem decisões acertadas e escolhendo 
entre suas opções. 
 
Uma pessoa inteligente é, antes de tudo, uma pessoa 
consciente. Ou seja, ela tem a habilidade de observar o seu 
entorno, reconhecer-se inserida no ambiente, sendo capaz de 
tomar decisões coerentes com sua vontade e seus objetivos. 
Literalmente, escolhendo entre as opções que lhe são 
apresentadas. 
 
Para simplificar, uma pessoa inteligente toma decisões de 
forma consciente. 
 
Quando elevamos este conceito às diferentes formas de 
inteligência, é possível perceber um local comum entre toda 
elas, que nos trabalhos de Coaching, PNL, Mentoria e 
similares, definimos como a habilidade de recursar. Um termo 
genérico que representa a capacidade que temos de acessar 
nossos recursos internos, utilizando-os de maneira consciente 
para agir sobre o ambiente onde estamos inseridos. 
 
Um tanto complexo, mas quando colocamos no contexto 
profissional, a visão fica bastante simplificada: 
 
“Nosso ambiente profissional é um ambiente majoritariamente 
controlado por um sofisticado sistema de trocas.” 
 
Quem somos e o que pensamos somente é percebido pelos 
outros quando exercemos um papel ou função. Esta 
percepção, de acordo com as expectativas destes “outros” 
pode gerar uma valorização da nossa atuação, uma 
desvalorização da mesma ou ainda passar despercebida, nas 
três formas clássicas de reconhecimento. 
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O reconhecimento positivo se transforma em recompensa ou 
remuneração (daí o nome atividade remunerada). Logo, toda a 
remuneração que recebemos está diretamente associada à 
visão que nossos interlocutores possuem sobre o papel que 
executamos (o que fazemos) e não sobre a pessoa que o 
executa (quem somos). 
 
Inteligência profissional, portanto, é a capacidade de o ser 
humano compreender o ambiente onde está inserido, 
reconhecer seus recursos internos e compor o personagem 
mais adequado ao momento, visando obter o reconhecimento 
esperado. Este reconhecimento invariavelmente está contido 
em uma das quatro classes de ativos conhecidas: 
 

 Ativos financeiros – Dinheiro e crédito; 

 Ativos humanos – Pessoas e equipes; 

 Ativos físicos – Itens materiais para posse ou somente 
uso; 

 Ativos Intelectuais – Aprendizado. 
 
Quando nos tornamos mais inteligentes profissionalmente, 
entendemos que as relações entre pessoas e empresas são 
relações comerciais, baseadas nas atividades que são 
desempenhadas de acordo com o momento e com a 
necessidade da empresa e cujo reconhecimento depende da 
percepção de valor dos representantes desta empresa 
(clientes, colegas, superiores). 
 
Outro ponto fundamental da inteligência profissional é a 
compreensão dos limites deste reconhecimento, na forma dos 
quatro grupos de ativos descritos. Somente os quatro e nada 
mais que os quatro. Um profissional com baixo quociente de 
inteligência profissional tende a contaminar este modelo 
comercial, gerando expectativas de reconhecimento 
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emocionais ou ainda, expectativas de valorização do indivíduo 
pelo que ele é (pessoa) e não pelo que faz (personagem). 
 
Falarmos de inteligência profissional demandaria muito mais 
que este querido, mas pequeno espaço de reflexão, assim, fica 
a dica de como aumentar sua inteligência profissional: 
 
Utilize sua inteligência intrapessoal para identificar qual o seu 
conceito de sucesso e felicidade. Pergunte a você mesmo o 
que te faz feliz e o que precisa acontecer ou conquistar para 
reconhecer que o sucesso chegou. 
 
O segundo passo é utilizar sua inteligência lógica para avaliar 
sua rede de relacionamentos, identificando pessoas que 
possam auxiliar no seu caminho para o sucesso, assim como 
as pessoas que eventualmente possam bloquear sua jornada. 
Além de identificar as pessoas e grupos será preciso mapear a 
relação de troca existente. O que cada pessoa ou grupo 
ganharia com o seu sucesso de forma a criar estratégias de 
conquista. 
 
O terceiro passo é o uso da inteligência interpessoal para atuar 
com estas pessoas e grupos, visando conquistar os recursos e 
apoio necessários ao seu plano de desenvolvimento 
profissional. 
 
Por fim, utilizar a inteligência espacial para perceber os 
movimentos que ocorrem no mundo corporativo e gerenciar 
efetivamente este movimento. 
 
Percebeu? 
 
A inteligência profissional é um novo conceito que responde de 
maneira efetiva o porquê de muitas pessoas, apesar de serem 
cultas e inteligentes ainda não haverem decolado em suas 
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carreiras. Me encontre nas redes sociais e vamos conversar 
mais. 
 
É sempre muito bom conversar com pessoas inteligentes. 
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Nove hábitos para uma carreira de 
sucesso! 
 
Olá, faz alguns meses que venho cozinhando esta ideia e 
tentei de todas as formas não utilizar o termo hábitos, para não 
pegar carona no trabalho do consultor Stephen R. Covey com 
seus sete hábitos das pessoas altamente eficazes, mas 
ouvindo amigos e especialistas, percebi que não existe palavra 
melhor: Hábito.  
 
Construir uma carreira de sucesso demanda que se mantenha 
um padrão de comportamento voltado para este objetivo e que 
por repetição se criem novos hábitos. Pensa, pensa e pensa 
acaba de nascer o artigo que será à base de meu mais novo 
livro e que agora quero compartilhar com vocês: “Os nove 
hábitos para construir uma carreira de sucesso.” 
 
1 – Conhecer-se.  
 
Após o segundo ano na carreira de palestrante e de celebrar o 
milésimo participante, posso dizer com alguma autoridade que 
noventa por cento das pessoas que desejam o sucesso 
profissional não se conhecem o suficiente. Perguntas básicas 
como, por exemplo, o que você gosta de fazer? Qual sua 
missão de vida? Qual seu talento natural? Simplesmente não 
tem uma resposta pronta que sirva de orientação para as 
atividades de plano e desenvolvimento de carreira. As pessoas 
simplesmente existem! Acordam de manhã, vão ao trabalho, 
alguns vão à escola noturna, voltam para suas casas, 
descansam no final de semana e vivem vidas que certamente 
são cópias das vidas de outras pessoas que conheceram numa 
repetição de padrão que beira a psicose.  Olhar-se no espelho 
pode ser assustador para muitas pessoas e por conta disto, 
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muitos não o fazem e vivem vidas inteiras sem realmente 
conhecer a si mesmos. 
 
2 – Trabalhar suas crenças. 
 
No final tudo dá certo!  
Não existe recompensa sem esforço! 
Por traz de toda fortuna existe um crime!  
Mesmo sem resultado o esforço deve ser recompensado!  
O Indivíduo é fruto do meio!  
 
Estes são exemplos claros de coisas que acreditamos sem 
questionar e que fazem parte do nosso sistema de crenças, 
assim como um código de programação que foi inserido em 
nosso subconsciente e que mesmo que não percebamos, 
direciona a forma como conduzimos nossa vida e logicamente, 
tem efeitos diretos sobre nossa carreira. Entender quais são 
estas crenças, se são positivas ou negativas trabalhando 
profunda e diariamente sua reprogramação abre um 
gigantesco espaço de crescimento tanto pessoal como 
profissional. 
 
3 – Perceba o sistema. 
 
Sempre quando um conjunto de pessoas está reunido, forma-
se um sistema social com papéis e regras claramente 
definidos, embora muitas das vezes este sistema não seja de 
imediato percebido por todos.  
 
Desde os sistemas mais simples como, por exemplo, uma roda 
de amigos: sempre haverá alguém mais falador e contagiante 
que será ouvido pelos demais ou ainda, alguém presente ou 
não será motivo de brincadeiras. Entender que o sistema existe 
e perceber seu fluxo natural cria harmonia. Se uma pessoa 
está liderando o grupo, a tentativa de liderança vinda de outro 
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ponto do sistema cria desestabilidade. No campo familiar, o 
sistema funciona de maneira clara com os pais zelando pela 
educação e manutenção dos filhos sem perder a visão de 
carinho e responsabilidade para com os avós. Quando um filho 
tenta assumir o papel de educar o pai ou ainda os pais passam 
a tratar os avós como crianças, o sistema se corrompe e cria 
turbulências. O mesmo ocorre nas empresas onde existe um 
claro sistema de comando e responsabilidade instalado.  
 
Entender as regras escritas ou não é um hábito decididamente 
eficaz para a construção de uma carreira de valor, para si e 
para os demais membros do sistema. 
 
4 – Adonar-se. 
 
Peguei esta palavra emprestada do espanhol (adueñarse), pois 
traz o verdadeiro conceito deste hábito: Tornar-se dono.  
 
Entender que tudo que acontece em nossas vidas tanto para o 
bem como para o mal e tornar-se dono de suas atitudes, 
decisões e reflexos é um exercício de maturidade necessário 
para a construção do bom perfil profissional. Torna-se dono de 
seus atos e responsável pelos efeitos elimina a possibilidade 
de considerar-se vítima dos fatos ou ainda de terceirizar culpas 
e ansiedades. Sem tornar-se dono de sua vida será impossível 
guiar seus passos rumo ao sucesso, restando apenas contar 
com a sorte. 
 
5 – Ter disciplina. 
 
Este possivelmente seja o hábito mais complexo de se 
construir quando ele não é natural ao indivíduo. Muitas 
pessoas confundem disciplina com rigidez. Enquanto a rigidez 
limita os movimentos do indivíduo, a disciplina liberta a mente 
para atividades mais nobres e importantes. Ser disciplinado é 
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um hábito para toda a vida, como por exemplo: alimentar-se de 
maneira adequada, fazer exercícios com regularidade, manter 
uma reserva financeira, não cometer excessos de qualquer 
natureza, manter uma lista de objetivos, reservar um tempo 
para autodesenvolvimento, manter o networking ativo e uma 
série de outras atitudes que sabidamente são importantes, mas 
por falta de organização relegamos a segundo plano ou a 
aquela caixa do arquivo mental etiquetada como “faço o dia 
que for possível”. Sem disciplina, nenhum resultado é possível. 
 
6 – Projetar-se. 
 
O sexto hábito compreende duas perspectivas do mesmo 
conceito: projeção. O primeiro conceito refere-se à construção 
de uma visão de futuro, projetar-se para um, três, cinco ou dez 
anos e perceber-se no futuro com as conquistas, realizações, 
desafios e tudo o que se pretende construir. Não se trata 
simplesmente de mentalização, mas sim de perceber-se no 
futuro e compreender os passos necessários para que este 
futuro seja verdadeiro. O segundo conceito complementar a 
este está na capacidade de projetar-se além dos papéis vividos 
como filho, pai, mãe, amigo, chefe, subordinado e tantos outros 
que exercemos ao longo de nossa carreira e ser capaz de 
avaliar-se de maneira isenta. Muitas vezes, somos muito duros 
ou muito condescendentes com nós mesmos, pois, somos 
incapazes de ver a nós mesmos de outra perspectiva. Projetar-
se e olhar para si mesmo, pode trazer importantes revelações 
sobre quem realmente somos e como nos apresentamos ao 
mundo. 
 
7 – Acreditar. 
 
Crer no verdadeiro sentido da palavra. Independente de 
religião, doutrina e crença, todos nós precisamos acreditar em 
algo maior como uma motivação de vida. Quando deixamos de 
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crer em algo maior para nossa existência, ela se torna 
pequena, vazia e, portanto, todos os planos de sucesso e 
crescimento não passam de retórica. Acreditar que podemos 
fazer a diferença na vida de alguém, que nosso legado será 
lembrado, que nossos descendentes contarão nossas histórias, 
todas estas formas de acreditar mantêm nossa vontade interior 
de seguir em frente e fazem com que busquemos nos tornar 
pessoas cada vez melhores, independentemente do que 
considerarmos como “o melhor”. Viver em descrédito é dos 
piores castigos que um ser humano pode ser submetido, por 
outro lado, pessoas que acreditam fazem o mundo girar. 
 
8 – Ouvir. 
 
O mundo contemporâneo tem cobrado das pessoas cada vez 
mais respostas em um tempo muito curto, com isto, passamos 
a responder de forma automática a tudo que nos é pedido, 
falado, entregue e cada vez menos prestamos atenção na 
pessoa que está na nossa frente falando sobre algo que para 
ela é importante. Todo o ser humano anseia por ser ouvido na 
essência e compreendido em seus motivos e pontos de vista. A 
carreira profissional é feita de muitos relacionamentos e 
infelizmente, estamos perdendo a capacidade de ouvir as 
pessoas com calma, em silêncio, tanto exterior como interior.  
 
Quem nunca passou pela situação de ter uma pessoa à sua 
frente falando e há ao mesmo tempo ter uma voz interior 
falando de outras coisas de maneira tão alta que não ouvimos 
a pessoa à nossa frente? Este é um exercício de paciência, 
disciplina e treinamento para acalmar a mente e simplesmente 
ouvir. Muitas das coisas que podemos resolver iniciam-se com 
o fato de ouvir e compreender. 
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9 – Negociar. 
 
O nono hábito tem como base um antigo ditado Italiano que diz 
“primeiro seja comerciante, depois decida sua profissão”. 
 
Por mais maravilhosas, complexas e amadas que sejam as 
pessoas, um profissional deve ter em mente que é parte de 
uma complexa engrenagem econômica global cuja única 
função é a geração de riqueza, seja para pessoas, empresas 
ou nações. Perceber-se inserido neste contexto concentra a 
percepção do indivíduo como um elemento de geração de valor 
e que, portanto, de tempos em tempos fará com que seja 
necessária a negociação, seja ela financeira, de interesses, de 
conforto, de futuro. Negociar é uma atividade que traz de 
maneira intrínseca a confrontação de interesses e obviamente, 
algum tipo de conflito. 
 
Muitas pessoas não desenvolvem uma estrutura emocional 
que permita administrar este conflito e acabam delegando a 
outros o papel de representante na negociação, seja através 
do superior imediato, dos sindicatos ou mesmo do manto 
protetor de regras de isonomia. O hábito da negociação é 
fundamental para a conquista dos pontos de alavancagem da 
carreira. 
 
Bem, como diz aquele comercial de TV de uma companhia de 
telefones celulares: Pronto, falei! 
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Especialistas e Generalistas 

 
Por décadas uma dúvida floresce no coração de todo o 
profissional que busca capacitação profissional e disputa 
posições no mercado de trabalho: devo ser um generalista e 
ampliar minha capacidade de atuação (empregabilidade) ou 
devo aprofundar meus conhecimentos e me tornar especialista 
em determinado tema, aumentando meu valor de mercado, 
mas restringindo minha área de atuação a poucos nichos? 
 
A mídia especializada em carreiras assim como os grandes 
gurus nacionais e internacionais são categóricos sobre a 
necessidade de gerar mais empregabilidade e, portanto, 
recomendam abertamente que os profissionais em busca de 
colocação no mercado sejam cada vez mais generalistas e 
possam jogar em diversas posições no time empresarial e 
corporativo. 
 
De fato, com as modernas técnicas de gestão de pessoas e 
estratégias de retenção de profissionais, as empresas 
possuem uma preferência declarada pelos profissionais com 
mais empregabilidade, ou seja, que possam desempenhar de 
maneira satisfatória diferentes funções em diferentes setores 
da empresa no conhecido processo de job rotation. 
 
Esta quase regra resolveu de maneira muito eficiente dois 
grandes problemas das empresas no que se refere à 
contratação de profissionais e a retenção dos mesmos, pois 
onde não existe uma predileção de atuação, as oportunidades 
de movimentação são maiores e o gostinho pelo novo se 
mantém por mais tempo.  
O ponto fraco desta estratégia está exatamente na 
profundidade de conhecimento adquirido e multiplicado por 
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este grupo de profissionais. O grupo dos generalistas fixou 
posição nas áreas de gestão internas das empresas criando 
um grupo gestor que conhece um pouco de muita coisa e, 
portanto, são capazes de rapidamente identificar problemas 
quando estes aparecem. Contudo, exatamente por conhecer 
pouco de muito não conhecem a solução para estes problemas 
e cada vez mais faz uso de profissionais externos no formato 
de consultorias, ou seja, contratam os especialistas. 
 
O grupo de especialistas ao contrário dos generalistas, 
conhecem muito de pouco, ou seja, aprofundam-se nos 
detalhes, ferramentas e métodos sendo capazes de encontrar 
rapidamente a solução para os problemas identificados nas 
empresas. Sua atuação é sempre sob demanda o que faz com 
que a maioria dos empreendedores seja de pessoas com 
alguma especialidade. 
 
Quando decidimos pela fundação do Centro de Especialização 
em Desenvolvimento Humano como um spin-off da GDT Brasil, 
o fizemos considerando que a cada dia, mais pessoas buscam 
especialização seja para empreender seus negócios, seja para 
suprir as deficiências encontradas nas organizações que 
optaram pelo generalismo amplo. 
 
Ao mesmo tempo em que formamos especialistas, também 
somos especialistas. Capacitaremos profissionais com 
ferramentas e métodos em níveis de excelência acima do 
mercado fazendo poucas coisas, mas muito bem feitas.  
 
Quanto a pergunta original, se você busca uma colocação 
corporativa cujo principal foco e manter as coisas funcionando 
como planejado, certamente o perfil generalista lhe trará 
melhores resultados. Se você busca ser reconhecido por seu 
nível de conhecimento, pela capacidade de agregar valor e 
principalmente pela capacidade de solucionar problemas, 
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então recomendo fortemente que você se especialize saindo 
do lugar comum. 
 
Boa sorte em sua decisão. 
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A carreira nossa de cada vida 

 
Por mais que estudemos e pesquisemos o nosso passado 
como pessoas e como espécie, dificilmente encontraremos o 
momento exato da evolução onde se iniciaram os conceitos de 
profissão e carreira.  
 
Acredito que estas definições devam ter aparecido tão logo às 
pessoas se deram conta da existência de outras pessoas e 
formaram o primeiro bando ou tribo. Neste momento mágico e 
perdido na esteira do tempo, uma pessoa olhou para outra e 
ambos combinaram que um faria uma coisa e outro faria outra 
tendo como objetivo final a conquista de algo importante. 
Poderia ser buscar lenha para fazer fogo, cuidar da toca e da 
cria enquanto outros caçavam ou mesmo, limpar a caça que 
era trazida por outra pessoa.  
 
As profissões certamente tiveram suas origens nas 
necessidades básicas dos seres humanos, na forma elementar 
de tarefas que quando feitas de maneira adequada foram se 
repetindo, virando habilidades e se aprimorando até virarem 
obrigações. Curioso perceber que quanto mais uma pessoa se 
especializava em determinada função, menos ela participava 
de outras e caso esta função não estivesse diretamente 
relacionada aos itens de sobrevivência, como construir abrigos, 
obter comida e água assim como defender-se de inimigos, esta 
pessoa precisava trocar o produto de suas habilidades por 
estes itens essenciais. 
 
Veja por exemplo, ainda nos tempos primários de nossas 
sociedades. Uma pessoa que não caçava, mas era hábil o 
suficiente para tecer roupas com o couro dos animais, era 
mantido no grupo com a caça de outros e em troca, oferecia 
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roupas a todos. Da mesma forma, um guerreiro não construía 
sua casa, mas os demais construíam a casa para que os 
guerreiros ficassem no grupo em um processo constante de 
trocas que envolviam produtos e habilidades, incluindo 
habilidades mais sofisticadas como a liderança, o 
conhecimento de plantas medicinais e a interpretação dos 
sinais da natureza que aos poucos foram ser tornando sinais 
de vontades divinas e deram origem as diferentes formas de 
crenças e religiões. 
 
Assim, nós que somos animais sociais por excelência, 
desenvolvemos o sentido de utilidade funcional, ou seja, em 
um sistema social, mais cedo ou mais tarde, todos nós 
devemos assumir um papel funcional exercendo uma atividade 
que gere valor para o grupo e através desta geração de valor, 
passamos a sermos considerados membros, recebendo bens e 
serviços em troca destas habilidades. Nascia assim o conceito 
da atividade remunerada. Todavia, nem todos os membros do 
sistema social possuem obrigação clara e específica de gerar 
valor para o grupo.  
 
Destacam-se aí duas categorias importantes que são as 
crianças e os anciãos. O primeiro grupo, seja por sua 
inabilidade clara ou pela falta de conhecimento específico para 
a geração de valor, recebem, em nome de seus pais, os 
benefícios para seu sustento, acolhimento e proteção durante a 
parte inicial da vida, enquanto o segundo grupo, dos anciãos, 
devido a sua fragilidade física, recebem o direito de ser 
protegidos e acolhidos pelo grupo como reconhecimento por 
tudo que já fizeram, mas, ainda assim, possuem a obrigação 
de gerar valor para o grupo através da transferência de seu 
conhecimento para as novas gerações. 
 
Nascem assim segmentos importantes como os aposentados, 
os mentores, os professores e toda a gama de pessoas com 
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mais experiência cuja responsabilidade é passar esta 
experiência às novas gerações, perpetuando o jeito como este 
sistema social atua, quais os comportamentos que são aceitos 
ou não, até mesmo julgando e deliberando sobre eventuais 
transgressões das regras. Chamamos a isto de cultura, valores 
e justiça. 
 
Estas transições e mudanças de fases de vida deram origem a 
diversos ritos de passagem de diversas formas e foram 
impactadas, logicamente, por modelos e arranjos locais. 
Todavia, de maneira geral o rito de passagem dos jovens 
acontece na puberdade quando visivelmente e biologicamente 
estes não são mais considerados como crianças. Os ritos de 
passagem podem envolver coisas como: 
 

 Sair sozinho no auge do inverno e trazer a pele de um lobo; 

 Construir sua própria canoa, ir e voltar remando para uma 

ilha considerada sagrada; 

 Para as meninas, passar semanas enclausurada com as 

mulheres mais velhas para emergir como mulher e assumir 

seu lugar na tribo; 

 Realizar a festa de debutantes; 

 Bar mitzvah e bat mitzvah para uns e primeira comunhão 

para outros. 

Ou, podemos fazer coisas mais civilizadas como prestar 
vestibular ou ingressar no programa jovem aprendiz. 
 
O fato é que independentemente da cultura o do sistema 
social, haverá um momento em que a criança deixa de ser 
criança para assumir seu lugar no mundo produtivo dos adultos 
e em seguida, precisará gerar valor para o grupo social através 
de uma função remunerada. 
 



Os melhores artigos de Gestão de Carreira, por Edson Carli 

 

 
[ 169 ] 

Na outra ponta da linha do tempo, geralmente na casa dos 
sessenta anos, entende-se que a pessoa já contribuiu o 
suficiente para a geração de valor do grupo social e também 
existem ritos de passagem para que este, então adulto, passe 
a integrar o seleto grupo dos mais sábios. Trocando a forma 
como ele contribui para a manutenção do grupo: 
 

 Algumas tribos realizam xamanismos; 

 Alguns grupos mais espiritualizados iniciam jornadas 

solitárias para encontro de si; 

 Algumas tribos das Américas levam as mulheres velhas 

para cuidar das crianças e os homens velhos para o 

conselho dos anciãos. 

Em nossa cultura, passamos pela festa do jubileu e a 
decretação da aposentadoria, como um sinal de término da 
vida profissional (ainda que nem sempre isto seja possível). 
 
Podemos assim compreender que o conceito de função, 
remuneração, carreira, tempo de trabalho e muitos outros 
temas que associamos à palavra carreira são mais antigos e 
enraizados em nossa existência do que podemos imaginar.  
 
Um momento relevante em nossa existência como sociedade 
aconteceu com a revolução industrial e o nascimento da 
indústria de consumo. O modelo romântico de geração de valor 
para um grupo que em troca reconhecia este valor acabou 
sendo substituído pelo conceito da remuneração monetária 
pura a simples. 
 
O fato mais relevante desta alteração nas relações sociais foi a 
criação do conceito da jornada de trabalho. A partir deste ponto 
na história humana, a grande maioria das pessoas não mais 
executava suas funções baseadas unicamente em suas 
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habilidades. Elas passavam a vender seu tempo que era 
empregado em processos industriais, os quais ela não 
dominava integralmente, mas sim, dominava pequenas 
funções, de onde se originam os termos funcionário e 
empregado. Nasciam assim as corporações, as carreiras, os 
empregos, os salários e toda uma estrutura de sucesso e 
acúmulo de capital radicalmente diferente. Era preciso fazer 
mais para receber mais e assim comprar mais para ser 
reconhecido como alguém de sucesso. Nascia o conceito da 
carreira profissional. 
 
Ter uma carreira profissional tornou-se obrigatório para todas 
as pessoas que pensavam em serem bem-sucedidas. Ou você 
tem uma profissão e uma carreira ou “não será ninguém na 
vida”. Nascem assim todos os processos de capacitação, 
preparação, profissões, universidades, certificações e um novo 
universo de variáveis que complicam demasiadamente o 
caminho das pessoas que pensam em ser bem-sucedida. 
 
De forma geral, nas sociedades livres e capitalistas, o ciclo de 
vida de um indivíduo passa pela formação básica em escolhas 
conteudistas generalizadas. Escolha da profissão no momento 
do rito de passagem (geralmente ao final do ensino médio). Em 
seguida a formação superior básica seja em universidades ou 
em cursos técnicos, entrada no mercado de trabalho formal, 
decisão de continuar nesse mercado ou empreender e uma 
vez tomada a decisão de ficar no mercado de trabalho formal, 
ainda existem as opções da liderança ou a carreira de 
especialista, também conhecida como carreira em Y. 
 
Neste modelo de carreira, existem desafios importantes a 
serem superados, desde o momento de entrada no mercado 
de trabalho onde mitos como o da vocação ainda persistem na 
maioria das instituições de ensino. O mito da vocação 
considera que um jovem pode, a partir de suas características 
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pessoas, emocionais e comportamentais, possuir uma 
tendência para a profissão A ou para a profissão B. Considero 
esta visão mítica pois se analisarmos estatisticamente, cerca 
de 60% das profissões e funções existentes e demandadas 
pelo mercado simplesmente não existiam a cinco anos atrás.  
 
Ciente que a orientação vocacional não possui o dom da 
clarividência, fica simples compreender que este volume de 
opções não foram apresentadas aos jovens que passaram pelo 
processo de escolha da carreira e que estão se formando 
neste ano. 
Quando desenvolvi os fundamentos do Método C.A.R.M.A®, 
do inglês Career And Relationship Management no ano de 
2006, superar o mito da vocação não estava entre as metas 
primárias, contudo, bastaram que as primeiras cem pessoas 
utilizassem o método para ficar claro que não tempos vocação. 
Temos sim um conjunto amplo de crenças, comportamentos e 
habilidades que podem ser combinados para atender a 
diferentes funções, profissões e também a carreiras. Outro 
ponto que ficou evidente foi que os jovens precisam realizar 
sua escolha ainda em um momento muito tenro de suas vidas 
e dificilmente serão capazes de escolher a carreira da vida 
neste momento. 
 
Após feita a escolha, passado o período dos estágios 
obrigatórios e a entrada efetiva do profissional no ambiente de 
trabalho, este profissional se dá conta que tudo o que ele sabia 
sobre relações humanas não mais é capaz de ajudá-lo a 
progredir na carreira. Até este ponto da vida, o jovem 
profissional havia convivido com sua família e com o ambiente 
acadêmico onde efetivamente, o conceito de atividade 
remunerada não havia sido levado a sua mais completa 
tradução: todos somos produtos.  
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Se todos somos produtos em um mercado que nos reconhece 
e valoriza na proporção do valor que entregamos, somos como 
empresas de um único indivíduo prestando serviço para as 
corporações onde trabalhamos. Não somos membros de uma 
nova família e nem tampouco, entramos para uma organização 
somente para aprendermos mais. Quanto mais rápido 
aprendermos que a relação entre nós e as empresas é uma 
relação comercial, mais fácil e simples fica atingirmos nossos 
objetivos pessoais e profissionais. 
 
Assim, como o passar do tempo, nossa relação com a empresa 
chega a uma encruzilhada: seremos líderes e portanto teremos 
a responsabilidade por gerir a atuação e outras pessoas (coisa 
que somente os anciãos faziam) ou seremos especialistas, 
tornando-se referência em nossas habilidades e conhecimento, 
desenvolvendo uma carreira em Y.  
 
Para os profissionais que seguirão a carreira de liderança, 
desenvolvi no método C.A.R.M.A® uma visão totalmente 
diferenciada e baseada no conceito francês de liderança 
natural onde o profissional não pode ser simplesmente 
nomeado líder. Ele precisa ser reconhecido como tal por seu 
grupo. Novamente, busquei nas bases naturais e 
antropológicas uma formação de liderança que não fosse 
baseada em mando em poder, mas sim em respeito, reputação 
e engajamento. 
 
Finalmente, analisando a linha de tempo, assim como em 
todas as sociedades, chegará o momento da aposentadoria e 
do retorno do profissional para a vida comum, longe das 
organizações e este modelo, diferentemente das sociedades 
primárias onde o grupo já conhecia o que acontece no dia 
seguinte. Para este grupo de profissionais, o método CARMA 
apresenta um extenso conjunto de ferramentas, fortemente 
baseadas em PNL que reapresenta os protocolos sociais e 
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“devolve” a pessoa à sociedade não profissional, à família, aos 
amigos e a ele mesmo. 
 
Assim, o método C.A.R.M.A® representa um extenso conjunto 
de metodologias que capacita os participantes a gerenciar suas 
crenças, sua visão do mundo profissional e logicamente, seus 
relacionamentos para que possam atuar em um mundo onde 
as profissões, as funções e as habilidades se misturam e onde 
o conceito de valor sempre depende do observador externo e 
acima de tudo é preciso que o profissional desenvolva a 
autogestão e o protagonismo. 
 
Assim, dez anos, sete países e milhares de praticantes depois, 
as oficinas de carreira do método C.A.R.M.A® seguem 
desenvolvendo o espirito protagonista nas pessoas, 
simplificando as relações entre profissionais e empresas, 
criando uma nova geração de profissionais que entendem o 
novo protocolo de geração de valor focado na satisfação dos 
“clientes” que formam o coletivo das pessoas com quem nos 
relacionamos. 
 
Profissionais protagonistas focados na geração de valor para 
seus clientes acabam encontrando mais rapidamente uma 
forma de associação entre seu propósito de vida e sua atuação 
profissional, reduzindo o custo de gerenciamento (dificuldade 
de convence-los) e naturalmente os custos com capacitação, 
pois de maneira geral, profissionais protagonistas são também 
adeptos do autodesenvolvimento. 
 
Curiosamente, ao longo destes anos, algumas empresas ainda 
perguntam como executamos nossos treinamentos.  E somos 
obrigados a questionar: Que treinamentos? 
 
Decididamente, não treinamos pessoas. Profissão, carreira, 
sucesso e valorização são conceitos que existem na mente das 
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pessoas desde que o mundo é mundo. Não é necessário que 
as pessoas sejam treinadas para isso. Nossas oficinas 
apresentam às pessoas ferramentas para que possam seguir 
com seus desejos e expectativas em um ambiente profissional 
diferente onde cada um é responsável por encantar seus 
clientes e deles tirar o reconhecimento, a valorização e a 
recompensa. Isso só será possível com uma perfeita gestão da 
carreira e dos relacionamentos. Para isto, existe o método 
C.A.R.M.A®. 
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Entendendo o sistema neural e sua 
linguagem de programação 
 
Curioso observar como de tempos em tempos determinados 
assuntos passam a dominar as listas de interesse do mundo 
corporativo, sobretudo quando falamos de metodologias, 
processos e conhecimento específico.  
 
Nos últimos anos, apoiadas pela onda de mentorias, coaches, 
mapeamentos e linguagens, o tema Neurociência entrou para o 
top trends das pesquisas e direcionamento de interesses.  
 
Como todo tema interessante e relativamente novo a 
Neurociência passou a dominar as conversas sobre 
treinamento e desenvolvimento com as mais variadas 
tonalidades e sabores, o que é bastante compreensível, visto 
que a Neurociência é um campo de estudo muito abrangente e 
abraça com igual familiaridade pessoas oriundas do mundo da 
biologia, biomedicina, psicologia, química e até mesmo 
administradores e executivos da gestão de pessoas. 
 
Mas de fato, neurociência e processos de capacitação estão 
assim tão intimamente ligados? 
 
De fato sim. Mas antes de considerarmos esta ligação é 
fundamental compreender as diferenças fundamentais 
embutidas nos processos de treinamento e desenvolvimento. 
 
Toda empresa que preza por seu processo de sustentabilidade 
e crescimento, opta pela estruturação de suas operações na 
forma de processos organizacionais de maneira a aumentar a 
capacidade de processamento da empresa, a visibilidade dos 
resultados e obviamente o melhor uso dos ativos financeiros, 
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físicos, intelectuais e até mesmo dos recursos humanos 
envolvidos. 
 
Neste ponto é que entram as ações de treinamento e 
desenvolvimento, pois, para a plena execução dos processos 
organizacionais as pessoas envolvidas precisam apresentar as 
competências necessárias, seja para o uso das ferramentas 
envolvidas no desenho dos processos, seja nas atitudes e 
comportamentos requeridos. 
 
Neste ponto, cabe diferenciarmos as ações de treinamento e 
desenvolvimento existentes à disposição do mercado 
corporativo, pois algumas delas e, ouso dizer que são a 
maioria, possuem um claro foco no desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos técnicos requeridos para a 
execução das atividades que formam os processos de negócio, 
ou seja, estas ações possuem um claro foco na capacitação 
das pessoas para estas sejam moldadas aos requerimentos 
dos processos, independentemente de suas crenças, mapas 
mentais ou percepção do ambiente onde estão inseridos. Esta 
linha de treinamentos possui forte teor conteudista e repete o 
ciclo viciante da apresentação do conteúdo, realização de 
exercícios e aplicação de avaliações de retenção sobre o 
mesmo conteúdo. 
 
A segunda linha de pensamento ligada aos processos de 
treinamento e desenvolvimento já considera as diferentes 
formas de aprendizado assim como os modelos e mapas 
mentais dos indivíduos envolvidos no processo de 
transferência de conhecimento. Neste modelo de forte teor 
construtivista, a separação entre mestres e aprendizes é 
reduzida e a participação em exercícios e simulações ocupa 
mais espaço que as explicações teóricas. A apresentação do 
conteúdo existe, sem sobra de dúvidas, mas mantém sua linha 
de apresentação totalmente associada ao propósito da 
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empresa, do processo em foco e na perfeita assimilação do 
aprendiz. 
 
Esta segunda linha filosófica de treinamento e desenvolvimento 
considera as características do indivíduo no processo de 
capacitação e busca não somente adestrar pessoas para 
executarem determinadas tarefas, mas sim, transformar 
pessoas através de seus modelos de compreensão de mundo 
para que as exigências dos processos possam ser assimiladas 
de maneira agradável, ampla e reconhecidas como elemento 
de valor para o momento nesta empresa assim como para o 
futuro e para a vida. 
 
O grande desafio dos educadores para a realização de eventos 
de capacitação baseadas nesta filosofia humanista reside na 
compreensão dos mecanismos neurais de interação entre o 
homem e o seu ambiente. Esta iteração que ocorre a partir dos 
conjuntos sensoriais (visão, audição, tato, paladar e olfato) 
combinadas com os elementos de tratativa e interpretação da 
realidade existente nas diferentes partes do cérebro. Ou seja, o 
grande desafio dos educadores passa necessariamente pelos 
estudos e pelas conclusões existentes nas diversas facetas da 
neurociência. 
 
A neurociência possui uma ampla área de estudos que 
contribui significativamente para a criação de processos de 
transferência de conhecimento efetivas e capazes de 
transformar de maneira definitiva pessoas e equipes. 
 
Para entender melhor a Neurociência precisamos antes 
compreender o que não é Neurociência. Definitivamente ela 
não é uma disciplina e nem tampouco uma área de formação. 
Neurociência é de fato um grande campo de estudos que 
engloba o sistema nervoso dos seres humanos em sua 
morfologia, funcionalidade e capacidade de resposta. Esta é 
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uma área tão extensa que não pode ser restrita a uma única 
área de formação. Os estudos de neurociência estão 
associados a processos de pós-graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, onde recebem profissionais de 
várias vertentes como biólogos, biomédicos, médicos, filósofos 
e psicólogos. 
 
Neurociência é, portanto, um conjunto multidisciplinar de 
conhecimentos que auxilia a aqueles que a utilizam 
compreender diversos mecanismos de processamento de 
informações e dados que na prática influencia nossa 
capacidade de aprendizado, tomada de decisão, manutenção 
do foco de atenção e certamente a assimilação de conteúdos e 
sua transformação em memórias de fundo, que representam 
aquelas que não são esquecidas nem mesmo de forma 
inconsciente. Isto inclui a formação de novas crenças e 
dogmas. 
 
Contudo, a compreensão dos mecanismos de processamento 
do ambiente visto somente à luz da Neurociência, pode ser 
insuficiente para a criação de modelos de capacitação da nova 
filosofia em sua plenitude. O cérebro e nosso sistema sensorial 
constituem um artefato vasto e poderoso, capaz de coisas 
surpreendentes, as quais os profissionais ainda estão iniciando 
a exploração e efetiva programação. Sim, é neste ponto que 
entram mecanismos complementares como os estudos da 
programação Neurolinguística ou PNL. 
 
A programação Neurolinguística nasceu no caminho contrário 
dos estudos da Neurociência, mas de forma alguma são 
filosofias conflitantes. O nascimento se deu de maneira 
inversa, pois partiu da observação de comportamentos e 
detalhes linguísticos e pessoas de destaque e aos poucos foi 
se construindo um código de relacionamento, o qual não 
levava em consideração a estrutura cerebral dos envolvidos e 
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nem tampouco seus sistemas neurais de interação com o 
ambiente. 
 
Podemos dizer que a Neurociência foi capaz de confirmar, com 
fatos e dados científicos, padrões e comportamentos 
identificados pelos estudiosos de PNL, anos após a conclusão 
dos estudos e do nascimento dos estudos de modelos 
linguísticos e meta modelos de linguagem. 
 
De maneira lúdica, podemos entender a Neurociência como a 
arte dos Luthiers que com sua técnica, ferramentas, modelos e 
padrões compreendem de maneira profunda a morfologia dos 
instrumentos musicais, sendo capazes de responder com 
precisão qual a melhor madeira, encordoamento, trastes e 
marfins para a criação do mais fino violino, enquanto a 
programação Neurolinguística representa a arte de compor as 
peças musicais extraindo deste violino as mais diferentes 
composições adequadas a cada momento, evento ou 
simplesmente para que sejam desfrutadas, sem compromisso. 
 
Uma partitura criada pela mente mais brilhante entre os 
compositores, não surtirá qualquer efeito sem um instrumento 
devidamente afinado de posse de um músico habilidoso, assim 
como este mesmo músico, com o melhor dos instrumentos, só 
será capaz de criar sons irreconhecíveis, sem uma composição 
harmoniosa, criada para a plena funcionalidade do instrumento. 
 
Seguindo com esta visão lúdica, podemos compreender a 
empresa como uma grande orquestra. Sim, estou seguro que 
você já viu milhões de vezes esta comparação, mas agora, 
vamos realizar a comparação à luz da combinação empresa, 
processos, neurociência e PNL. Isto eu tenho certeza que você 
nunca parou para observar. 
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Assim, temos a empresa como uma grande ópera onde os 
departamentos são os atos, cada um com um propósito em si, 
mas totalmente interligados e sequenciais em um roteiro que 
costumamos chamar de cadeia de geração de valor, ou 
somente cadeia de valor. Para entender melhor a cadeia de 
valor, pense em uma coisa simples como a compra do pão 
nosso de cada dia. 
 
Para que você possa comprar seu pãozinho pela manhã, 
existiu uma pessoa que conferiu o estoque e definiu que era 
necessária a compra de farinha. De posse desta informação, 
outra pessoa realizou cotações e descobriu o melhor 
fornecedor em termos de qualidade, custo e prazo de entrega. 
Esta mesma pessoa realizou a compra que precisou ser 
entregue e recebida. 
 
Com a farinha entregue na padaria, alguém levou os sacos até 
o estoque e garantiu que ficasse devidamente armazenada até 
que na noite anterior, com base na receita combinada, o 
padeiro produziu a massa e levou ao forno, gerando seu 
pãozinho. Contudo, este pão ainda não é seu. Outra pessoa o 
colocou na vitrine, um atendente pesou e precificou. Você 
pegou seu pacote e uma última pessoa cobrou de você o preço 
do pão. 
 
Ao todo foram sete áreas diferentes com aproximadamente 
doze processos até que seu pãozinho ficasse pronto e em suas 
mãos para ser apreciado. Isto é a cadeia que agregou valor a 
farinha, transformando-a em pão. Muitos processos. 
 
Voltando a nossa metáfora, uma cadeia de valor é como uma 
ópera. Cada área da empresa é como um ato desta ópera e 
cada processo envolvido são como uma composição com 
música e canto.  
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Para que as músicas sejam perfeitamente executadas, 
instrumentos (mentes) precisam estar afinados (conscientes) e 
os músicos, precisam leva-las à perfeita execução 
(comunicação e capacitação). 
 
Quando uma organização compreende os mecanismos de 
aprendizado sob a ótica da Neurociência associada à 
linguagem correta de programação, esta organização será 
capaz de levar seu capital humano a atingir altos níveis de 
atuação e desempenho sem comprometimento dos índices de 
felicidade das pessoas envolvidas. 
 
Sim, no final das contas estamos falando de manter altos 
índices de felicidades nas equipes, pois os processos de 
capacitação são desenhados levando em consideração a 
estrutura neural das pessoas ao mesmo tempo em que utiliza 
mecanismos de programação adequados a cada estilo de 
aprendizado. Assim, teremos mais assertividade, colocando as 
pessoas certas no lugar certo, pelo tempo certo, cada qual 
executando de maneira harmônica, as músicas para as quais 
seus instrumentos foram criados. 
 
Definitivamente, o uso da Neurociência nos processos de 
treinamento e desenvolvimento chegou para ficar e seus 
resultados provarão que não se trata de mais um modismo. A 
educação corporativa está cada vez mais necessitada de 
resultados de curto prazo que sejam sustentáveis no longo 
prazo e para isso, não será possível somente adestrar pessoas 
para executar tarefas. Será preciso transformar pessoas para 
que encontrem seu propósito e executem de maneira 
espontânea os comportamentos requeridos pelos processos de 
negócio. 
 
Bem-vindo ao novo mundo! 


