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capítulo 1

O egocentrismo

Estamos todos no esgoto, mas alguns entre nós olham para 

as estrelas.

– Oscar Wilde

A atual competitividade existente no mundo, decorrente, 
principalmente, da globalização, tem criado grandes oportunidades 
e provocado desafios. De maneira, até certo ponto, frequente, são 
vários os equívocos que ocorrem, principalmente no que diz respeito 
à forma como as pessoas devem se portar em seus relacionamentos 
profissionais.

Muitos acreditam que vivemos a época das individualidades, em 
que um profissional deve focar seus interesses e metas, algumas vezes, 
até em detrimento do grupo, para que, a partir daí, possa conquistar 
uma condição diferenciada no mercado.

Será que é este, realmente, o grande segredo para que os profissionais 
consigam efetivamente se diferenciar no mercado? Pois bem, realmente 
esse é um assunto polêmico, no entanto, com certeza, convém tomar 
alguns cuidados e destacar alguns pontos de atenção.

Inicialmente, notamos certa temeridade que envolve a existência 
de uma cultura geradora de situações negativas e de uma concorrência 
prejudicial entre os profissionais.

“Quase todos os defeitos alheios são iguais aos nossos.” 
– Anônimo
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A cultura do individualismo negativo

É triste observar, ao longo dos anos, a mudança de importantes valores 
que devem fundamentar a vida de qualquer pessoa. Hoje é comum 
vermos uma verdadeira enxurrada de modelos, guias de atitudes e 
posturas baseadas apenas no individualismo, como se cada pessoa 
pudesse se autodenominar como “eu S.A.”.

Há um constante incentivo a pensarmos estrategicamente em 
todas as ações como se não fosse possível nos desligarmos em um 
só momento e agirmos de forma natural e espontânea. As pessoas 
são sugestionadas a tomar ações, mesmo que em grupo, baseadas e 
rodeadas de estratégias mirabolantes, como se um simples convite 
para tomar café vindo de um colega distante fosse uma atitude mais 
arriscada do que aquelas cenas vistas em filmes do 007.

Tal cenário e comportamento explicam o motivo de atitudes tão 
egocêntricas e muitas vezes pouco morais por parte de muitas pes-
soas. Cerca de sete anos atrás, um colega iniciou a implantação de 
um projeto voltado ao compartilhamento dos conhecimentos dos 
profissionais de uma grande organização. 

Esse projeto evoluiu e, após alguns anos de muitas dificuldades, 
atingiu de forma muito eficaz seus objetivos, contando com uma gran-
de aceitação por parte dos colaboradores. Ao longo desses anos, os 
resultados das atividades desenvolvidas contaram com a participação 
de mais de mil funcionários e permitiram o registro de mais de três 
mil processos e metodologias inovadoras, resultando na redução de 
custos e aumento de lucratividade em várias atividades desenvolvidas 
pela empresa. 

Posteriormente, após uma grande reestruturação nessa organiza-
ção, outro profissional foi incumbido de desenvolver projetos voltados 
a esse fim. Tão logo assumiu suas funções, encaminhou um relatório 
para a diretoria informando que a empresa não possuía nenhuma 
atividade voltada à disseminação e ao compartilhamento de conhe-
cimento, uma vez que “seu projeto ainda não havia começado”.
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O motivo dessa resposta foi, com certeza, fundamentado na ne-
cessidade de limitar a importância das ações desenvolvidas por outros 
colegas, a famosa síndrome do “não inventado aqui”, como se esses co-
laboradores fossem empresas concorrentes e, por tal motivo, devessem 
ser isolados e ter suas ações sequer identificadas. 

Não há dúvida de que houve um erro, não apenas estratégico, mas 
também moral. Para que tanta rivalidade? Por que as pessoas devem 
se comportar como rivais? É importante sermos profissionais e hu-
manos que podem e precisam se unir em torno de ideais que, uma 
vez atingidas, farão com que todos cresçam. 

É fundamental criarmos anticorpos para a cultura do individua-
lismo excessivo. Para isso, torna-se necessário que todos acreditem 
mais em si mesmos e, por fim, o que deveria ser mais fácil, respeitar 
mais os colegas, reconhecê-los como parceiros que podem nos ajudar 
a evoluir profissionalmente.

“Quem é ambicioso demais atrai nuvens densas sobre si.”
– Phil BosmAns

Não há dúvida de que algumas abordagens podem parecer 
extremadas e, obviamente, permitem que sejam feitas algumas análises 
muitas vezes exageradas e, até mesmo, caricatas. Diante disso, sempre 
é interessante termos olhos sobressaltados sobre nós mesmos. Mas o 
que chega a ser isso?

Bem, digamos que seja algo parecido com analisar os outros como 
se fosse a nós mesmos. Talvez possamos destacar as dificuldades 
ocorridas, identificar os recursos necessários e, por fim, até mesmo 
vislumbrar as ações que podemos desenvolver tendo em vista atender 
às mais críticas demandas e necessidades.

“Não se preocupe com o que os outros estão pensando de você 
porque, geralmente, não estão.”

– Anônimo
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Mais que compartilhar... algumas vezes é necessário calçar o 
sapato do outro....

O compartilhamento tem grande relevância em quaisquer práticas 
que se relacionem com os conceitos que suportam a gestão do conhe-
cimento. O envolvimento e a integração dos profissionais de várias 
áreas têm grande valia e contribuem de maneira consistente, não 
apenas a perpetuar o conhecimento, mas, principalmente, para obter 
os benefícios que a gestão deles pode proporcionar.

No entanto, e sempre há algum senão, muitas vezes o compartilha-
mento por si só não é garantia para o sucesso dessas iniciativas. São 
inúmeros os benefícios que podem ser proporcionados, no entanto, 
caso não haja competência necessária dos atores envolvidos, haverá fa-
lhas, até mesmo, graves no atendimento dos intentos e metas definidas.

Compartilhar é algo positivo, no entanto, será que isso é uma 
garantia para que as melhores práticas sejam realmente colocadas 
em uso? Claro que não, pois como é possível notar, há alguns senões 
que devem ser considerados de forma a garantir o sucesso dessa boa 
prática de compartilhar.

Devemos admitir que esses cuidados podem ser considerados 
até mesmo premissas a serem efetivamente atendidas, sem as quais 
o compartilhamento pode se tornar, até mesmo, um pesadelo. Quais 
seriam elas?

Pois bem, não há uma receita pronta, mas convém considerar, ao 
menos, uma breve lista com pontos a serem analisados:

•	 identificar	os	perfis	dos	 atores	 envolvidos	nos	processos	de	
compartilhamento;

•	 estar	a	par	de	quais	tipos	de	conhecimento	serão	compartilha-
dos, quanto a serem explícitos ou tácitos;

•	 estudar	as	exigências	de	determinadas	habilidades	para	a	aqui-
sição de conhecimentos;

•	 reconhecer	as	barreiras	quanto	à	efetiva	colocação	em	prática	
daquilo que está sendo compartilhado.
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Só isso? Bem, pode não ser apenas isso. De qualquer forma, talvez 
um desses itens apenas atenda a todas as necessidades. Isso diz respeito 
a se colocar no papel dos envolvidos. Se você está compartilhando, 
por que não reconhecer, sinceramente, as eventuais dificuldades que 
o colega, receptor, possa estar apresentando? Por outro lado, caso você 
seja o receptor, por que não valorizar o papel que está sendo exercido 
pelo outro? Enfim, talvez devamos calçar o sapato do outro.

“Quem olha para fora sonha; quem olha para dentro desperta.” 
– cArl Young

Algumas vezes os sapatos dos outros são muito pequenos e 
simplesmente utilizá-los pode ser um tanto doloroso, mas a tentativa 
é realmente válida e os resultados podem ser muito proveitosos para 
o próprio crescimento profissional. 

De qualquer forma, há alternativas e possibilidades que podem 
auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Cuidados? Sim, também 
devem ser tomados. O primeiro se relaciona a saber ouvir e analisar 
de forma criteriosa os impactos que podem ser proporcionados em 
razão da informação recebida.

“Quem vê o mal por toda parte é porque o possui dentro de si.” 
– Anônimo

Somente ouvimos o que queremos ouvir

Um padre de uma pequena cidade do interior notou que seu esto-
que de vinho estava diminuindo muito rapidamente. Após analisar 
inúmeras possibilidades, chegou à conclusão de que o vinho poderia 
estar sendo roubado.

No entanto, algo intrigava o padre, pois ele acreditava que o possível 
ladrão não levava o vinho, e, sim, bebia-o. Como o sacristão tinha che-
gado, algumas vezes, bêbado à igreja, o padre passou a desconfiar dele. 
Depois de criar certa coragem, resolveu inquiri-lo no confessionário. 
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– Sacristão, você tem ideia de quem possa estar roubando o vinho 
da sacristia? 

O sacristão disse: 
– Padre, por favor, fale mais alto, pois no lugar que estou não 

consigo ouvi-lo.
O padre encheu os pulmões e gritou: 
– Sacristão, quem está roubando o vinho da sacristia? 
E mais uma vez o sacristão respondeu: 
– Sabe, padre, daqui realmente não se ouve nada mesmo. Quer confe-

rir? O senhor sai daí e vem para cá e eu saio daqui e vou para o seu lugar. 
E fizeram a troca de lugares. Então, o sacristão passou a perguntar: 
– Padre, quem está namorando a irmã Mana? 
E o padre respondeu: 
– É, meu filho, você tem toda razão: daqui, deste lado, não dá para 

ouvir nada mesmo...
Moral da história: as pessoas somente ouvem o que querem ouvir, 

o que é coerente com seus preconceitos, inferências e valores. Enxer-
gamos os objetos não como são, mas como nós somos.

“Ninguém se prejudicou por haver calado, mas sim por haver 
falado.”

– dionísio cAtão

Vamos a outro ponto de atenção. Será que algumas vezes nossos 
interesses podem contaminar os existentes no grupo? Complicado? 
Sim, realmente não é fácil, mas deve ser efetivamente considerado.

É sempre importante enfatizar que deve haver uma grande 
preocupação em evitar que o interesse do grupo não seja sobrepujado 
por outros de menor valia. Aliás, talvez menor valia não seja o termo 
mais correto, digamos, então, o de menor abrangência. O interesse do 
grupo deve sempre estar acima do de qualquer pessoa individualmente.

“Todo trabalho e todo êxito se realizam porque há uma 
competição entre os companheiros.”

– EclEsiAstEs 4,4
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Conflito de interesse

Um treinador de um grande clube de futebol pode acumular a fun-
ção de empresário de jogador? Isto pode caracterizar um conflito de 
interesse? Essa foi a primeira pergunta feita para Mano Menezes, ex-
treinador do Sport Club Corinthians Paulista, quando entrevistado 
no programa Roda Viva, da TV Cultura. 

Mano foi direto: há conflito sim. A torcida, ainda que embalada 
em algumas vitórias de uma equipe, pode começar a desconfiar que 
a escalação de um atleta é muito mais uma questão econômica do 
que esportiva. 

Mano disse que não se pode misturar as coisas, para que as duas 
funções, igualmente respeitáveis, não contaminem uma a outra. Há 
inúmeros casos no futebol brasileiro de treinadores que viraram 
verdadeiros mercadores e mascates de jogadores e dobraram seus 
ganhos já milionários. 

Na Europa, onde estão os times mais ricos do mundo, isso foi 
resolvido há muito tempo, mas por aqui ainda é uma questão a ser 
apreciada e o torcedor precisa participar, sair da letargia de só gritar 
gol ou vaiar a equipe quando perde. Sem torcida, não há futebol, 
nem time, nem cartola, nem treinador, então é preciso usar o poder 
democrático da pressão para que a ética prevaleça em cada clube. 

Um jornalista torna-se responsável pela assessoria de um time de 
futebol e, ao mesmo tempo, trabalha na redação de um informativo, 
seja um jornal, site, rádio, revista ou tevê. Isso caracteriza um conflito 
de interesse? Basta uma consulta nos códigos de ética da profissão 
para obter a resposta. Trata-se de um conflito. 

A independência é um dos requisitos do jornalismo. Quem acre-
ditará em um profissional que tenta servir a dois senhores ao mesmo 
tempo? Em determinada situação, terá que trair alguém: ou o público 
que confia em seu trabalho e espera que faça a apuração correta das 
notícias, ou o clube que paga seu salário. Se presenciasse uma briga 
na reunião da diretoria, com agressões e tudo o mais, será que de 
imediato divulgaria o fato, já que é de interesse público? E se o fizesse, 
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perderia o emprego? Isso vale para todas as assessorias de maneira 
geral: deixar que uma ação contamine a outra provoca um conflito 
de interesses, por isso é preciso separar uma atividade da outra, ainda 
que sejam igualmente respeitáveis separadamente.

Um grupo de deputados federais aceita um convite do governo da 
França para assistir às comemorações da Queda da Bastilha, com tudo 
pago, viagem de primeira classe, hotel no elegante bairro de Saint Ger-
main, translado e outras facilidades. Por trás de tudo isso, encontra-se 
o lobby da indústria armamentista francesa que quer vender ao Brasil 
jatos supersônicos caríssimos. Há uma luta com outros vendedores de 
armas que também querem faturar a encomenda. O comércio de armas 
no mundo consome todo ano dinheiro suficiente para tirar todos os 
miseráveis do mundo da fome e da morte. Há conflito de interesses? 
Nesse caso, a esse conflito soma-se o conflito de consciência. 

No primeiro caso, quando o grupo de deputados decidir comprar 
os jatos do grupo francês, tal aquisição levantará a suspeita de que 
esse grupo fez lobby do produto francês. No segundo caso, o volu-
me de dinheiro a ser gasto não é prioritário para outras áreas como 
educação e saúde? 

Esses são alguns exemplos do cotidiano, retirados do noticiário 
do dia a dia e que merecem uma reflexão sobre o exercício da cida-
dania. Afinal, algum dia vamos nos incomodar, começar a pensar 
criticamente e agir social e democraticamente. Sem isso, viraremos o 
império de Macunaíma1.

“Para os erros alheios, temos os olhos de um lince; para os nossos 
próprios, os olhos de uma toupeira.”

– ProvérBio dA BoêmiA

Além das questões que afligem esses diferentes interesses existentes, 
há outros fatores que também devem ser considerados. Será que 
podemos supervalorizar os nossos interesses? Será que eles são maiores 
do que quaisquer outros existentes?

1 Obra de 1928, de Mário de Andrade. Macunaíma, um herói sem nenhum caráter 
(anti-herói), é um índio que representa o povo brasileiro. 
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Eventualmente, o conflito pode ocorrer simplesmente porque os 
interesses, individuais e do grupo, estão, ou pelo menos deveriam 
estar, dentro da mesma cumbuca. Pode ser que o ponto crítico seja 
simplesmente “dar a César o que é de César”, isto é, agrupar de forma 
clara, com as devidas importâncias, nossos desejos, vontades e/ou 
problemas e os do grupo.

No entanto, não há dúvida de que, em nossa vida privada, sempre 
os nossos interesses e os daqueles que estão próximos a nós estão 
acima de qualquer coisa. Contudo, isso acaba a partir do momento 
que assumimos outros papéis, quer sejam com a comunidade da qual 
fazemos parte, quer sejam no ambiente profissional.

“A árvore quer sossego, mas o vento não para de soprar.”
– Anônimo

Apenas uma indigestão

Certa noite, um chamado de urgência tirou da cama um cansado 
médico. Lá se foi ele, enfrentando o frio e a neve, a visitar o doente 
que dizia estar passando muito mal. Ao chegar, verificou que se tratava 
apenas de uma indigestão, causada por excesso de comida e bebida. 

Sem dar qualquer demonstração quanto ao diagnóstico que fizera, 
ele perguntou ao doente: 

– Meu amigo, tem seu testamento feito?
– Não – respondeu o comilão, já começando a tremer.
– Então, mande chamar imediatamente seu tabelião.
– Mas...
– Tem filhos? – prosseguiu o médico, ignorando a interrupção. 
– Sim, mas vivem longe daqui.
– Mande telegrafar imediatamente para que venham – O médico so-

licitou ao criado da casa que chamasse o tabelião e os filhos do enfermo.
Assim que o criado veio dizer que as ordens estavam cumpridas, 

o médico fez menção de retirar-se. 
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– Mas, doutor, vai deixar-me? Não há mesmo nenhuma esperança 
de me livrar da morte?

– Se há, infelizmente! O senhor não tem nada a não ser muita 
comida e muita bebida no corpo!

– Então, por que mandou chamar o tabelião e meus filhos?
– Para não ser o único idiota a sair da cama quente, numa noite 

como esta, por causa da sua estúpida indigestão!

“Se você se sente só é porque construiu muros em vez de pontes.”
– Anônimo

Uma vez definidas, de forma clara, as questões individuais, é possível 
passar para outra etapa que diz respeito ao monitoramento das ações. 
Não há nada a temer ou com que se preocupar de maneira extremada. 
O importante é continuar a enxergar e buscar o atendimento de suas 
metas, tendo sempre em vista o cumprimento dos objetivos do grupo.

Isso mesmo, todos vivemos em sociedade e é nossa responsabilidade 
cuidar de sua harmonia, sob os mais diferentes pontos de vista, e até 
mesmo, por que não, de coisas simples, algumas vezes tão simples, que 
chegamos a subestimá-las, o que, sem dúvida, é um grande equívoco.

“Quem nada empreendeu nada terminará.”
– gEoffEY chAncEr

A partida

Vale a pena ir à locadora e alugar o filme japonês A Partida, premia-
do com o Oscar de melhor filme estrangeiro. Trata-se da história de 
um jovem que volta à cidade natal e se emprega em uma funerária, 
tornando-se responsável pela preparação de cadáveres para a crema-
ção. A história não é nada depressiva, pelo contrário, mostra o respeito 
pelo morto, sua família e o cerimonial que se segue. É uma lição de 
cultura geral para quem não conhece os costumes orientais. 

Também chamam a atenção as cenas do filme em que o dono da 
funerária, um homem maduro e fumante compulsivo, toda vez que 
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termina de fumar, em vez de jogar as bitucas no chão, guarda-as em uma 
bolsa que carrega. No Japão se fuma muito e não se vê bituca no chão. 

Por aqui, depois das leis mais rigorosas sobre a proibição de fumar 
em locais fechados, ficou mais evidente a falta de civilidade da maioria 
dos fumantes. Eles se reúnem em portas de bares, padarias, edifícios, 
condomínios, hospitais, estádios esportivos e jogam as bitucas em 
áreas escolhidas aleatoriamente. Só assim é possível ter uma noção 
da quantidade de bitucas lançadas toda hora no meio ambiente, as 
quais os cientistas atestam que levam décadas para se desfazerem na 
natureza. Quem deu aos fumantes o direito de jogar na rua bitucas? 

Alguns fumantes mais ousados atiram-nas através da janela do 
carro, do ônibus ou mesmo de suas casas e apartamentos. Raramente 
alguém diz algo ou pelo menos dirige um olhar de desaprovação para 
esses fumarentos incivilizados. 

Cidadania se mede pelas atitudes e não só pelas ações dos grandes 
heróis nacionais que sacrificaram o próprio conforto e a vida pelo 
bem-estar de todos. Isso pode parecer algo pequeno, do tamanho de 
uma bituca, mas não é. As novas leis restritivas estão ajudando alguns 
a fumar menos, seja porque ficam confinados em espaços nas ruas, 
vistos como pessoas doentes, dependentes químicos das substâncias 
contidas no cigarro, ou porque precisam se deslocar até um local 
público onde possam fumar. 

Não é mais possível fumar em “fumódromos” fechados. No aero-
porto de Frankfurt, há “cabines” de vidro hermeticamente fechadas 
e ventiladas, onde esses dependentes podem consumir tabaco e ser 
acompanhados pelos olhares de compaixão dos transeuntes. A lei 
antifumo tem nos ajudado muito, tanto que a mudança de hábitos, 
a concentração de dependentes e as montanhas de bitucas só agora 
podem ser observadas. 

As empresas de cigarro se protegem com o argumento de que nin-
guém é obrigado a fumar, portanto não são obrigadas a receber de volta 
as bitucas que fabricam. Agora se tornou mais evidente o monte de lixo 
e fumaça que um grupo de fumantes gera. 
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Talvez, dessa forma, com a compreensão geral que se trata de 
uma doença com cura dificílima, mais pessoas se engajem na difícil 
luta de ajudar um ser humano a parar de fumar e, antes que isso seja 
possível, de ensiná-lo que não se deve atirar uma bituca na rua como 
se ele fosse proprietário de todo o espaço público.

“O homem comum é exigente com os outros; o homem superior 
é exigente consigo mesmo.”

– mArco Aurélio

Sim, realmente é possível que uma questão pública, como esta 
referente à restrição do fumo, seja uma real possibilidade de uma 
pessoa demonstrar sua preocupação com os interesses do grupo. Deve 
fazer parte das metas individuais de qualquer indivíduo o atendimento 
das metas da sociedade, enfim, promover ações em prol do interesse 
da comunidade da qual faz parte.

É um equívoco imaginar ou acreditar que seja necessário ter um 
holofote de modo que todas as nossas ações sejam realmente vistas 
pelos demais. Definitivamente, não precisamos de holofotes, apesar 
de muitos gostarem deles.

“Quanto mais preguiçosos formos hoje, mais teremos para 
fazer amanhã.”

– Anônimo

Moda de casa vai à praça

Nesses últimos tempos, temos vivido os mais clássicos exemplos de 
falhas e até mesmo da falta de compartilhamento de informações e 
conhecimentos. Os episódios ocorridos em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro, no início de todos os anos, quando chove diariamente durante 
muitos dias e de forma intensa, têm provocado a morte de centenas 
de pessoas e, infelizmente, não têm servido de alerta para que os 
cuidados emergenciais sejam devidamente tomados em situações 
de constantes períodos de chuva, bem como com relação às áreas 
residenciais localizadas próximas a encostas.
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Infelizmente, notamos que muito possivelmente a simples ado-
ção de uma política voltada ao compartilhamento das experiências 
ocorridas nas diversas cidades poderia ter, se não evitado, prevenido 
os devastadores resultados provocados por esses incidentes. Creio 
que nada esteja sendo feito. A tristeza é ainda maior porque estamos 
tratando de vidas humanas.

Nesse contexto, não estamos dando nenhuma conotação política 
aos fatos, uma vez que, infelizmente, muito possivelmente, diante dos 
atuais lamentáveis fatos ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
nenhuma decisão será tomada de forma consistente no sentido de 
evitar próximas tragédias. Culpar São Pedro? Bem, não acredito que 
seja a melhor solução. Culpar nossos políticos? Talvez, mas creio que 
também não terá grande eficácia.

Devemos culpar a nós mesmos, pois, muitas vezes, no âmbito 
pessoal, temos dificuldade em aceitar a colaboração de nossos cole-
gas, resistimos a compartilhar nossas experiências e conhecimentos 
e, por fim, até mesmo boicotamos, mesmo que seja de maneira não 
proposital, os interesses coletivos ao preferirmos soluções mais rápi-
das, no entanto sem haver maior comprometimento quanto aos riscos 
decorrentes delas.

“Teremos de nos arrepender nesta geração não tanto das ações das 
pessoas perversas, mas dos pasmosos silêncios das boas pessoas.” 

– m. luthEr King

Realmente, temos de admitir que o que fazemos em casa, fazemos 
fora também. Não há como negar e é difícil de esconder. Aliás, 
algumas vezes, é até mesmo impossível esconder. A simples tentativa 
de fazer isso pode ser um potencial desrespeito não apenas às pessoas 
próximas, mas principalmente a nós mesmos.

Diante disso, o que devemos fazer? O que é mais conveniente? 
Pois bem, manter a crença em nossos valores e naquilo que realmente 
entendemos ser importante pode ser algo interessante. Sem dúvida, 
não devemos nos comprometer com o erro, e, sim, com a verdade, 
visto que é o mais inteligente a fazer.
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“Perdoar é, além do mais, um bom negócio.”
– gustAvo cAPAnEmA

Mentira ou burrice

Vivemos uma era em que o modernismo que nos cerca propicia inú-
meras facilidades e, dessa forma, recursos que nos permitem executar 
muitas de nossas tarefas de forma rápida e eficiente. Por outro lado, 
esse mesmo modernismo tende a nos vigiar cada vez mais, uma vez 
que tudo que fazemos é devidamente registrado e sempre há provas 
claras de todos os vestígios deixados por nossas ações. 

Tudo isso é meio óbvio e todos devem (ou deveriam) ter cons-
ciência de quanto nossa vida é, efetivamente, vigiada. No entanto, 
nem sempre o que parece óbvio é realmente colocado em prática. 
Constatamos o quanto certos profissionais não se conscientizam de 
que todos os seus passos podem ser efetivamente rastreados. Apesar 
disso, não é incomum que muitos simplesmente neguem as ações 
tomadas e, algumas vezes, até mesmo a própria presença em alguns 
encontros e reuniões. Obviamente, todos os nossos atos podem ser 
perfeitamente registrados pelos inúmeros dispositivos que o moder-
nismo nos disponibiliza. 

Quantos de nossos colegas simplesmente “se esquecem” das nossas 
mensagens recebidas em seus e-mails ou, o que é pior, ignoram seu 
conteúdo, o que serve para levantar uma dúvida: será que eles são 
“mentirosos” ou, simplesmente, “burros”, pois ignoram o fato de que 
tudo pode ser facilmente comprovado. 

Talvez seja um assunto muito delicado falar sobre “mentira” e 
“burrice” em uma organização, no entanto sempre que esse tipo de 
situação acontece, a revolta que surge nas vítimas dessas ações é enor-
me e as explicações que surgem como motivo são essas duas palavras. 

Convém citar um fato ocorrido com um colega que participou de 
um projeto em uma grande empresa brasileira. Foram várias reuniões 
que contaram com sua participação e geraram uma série de mensa-
gens de convocação, pautas e atas, todas com o nome dele claramente 
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apresentado, bem como com inúmeras mensagens de e-mails encami-
nhadas a ele. Tais registros foram criados de forma automática pelos 
sistemas existentes na empresa em questão. 

Após certo tempo, ele passou a negar sua participação no projeto 
e afirmar aos quatro cantos que não havia participado de nenhuma 
ação ou decisão tomada no passado. Não há dúvida de que, muito 
possivelmente, o fato de o projeto não ter tido um grande sucesso 
pode ter motivado esse comportamento, de qualquer forma, o que 
poderia ter sido feito nesse caso? 

Desmascarar o “digníssimo” mentiroso poderia ser uma solução, 
no entanto o tempo servirá para desmascará-lo, o que acarretará 
resultados muito mais consistentes. Nada pode ser construído com 
mentira, por isso tudo que fazemos para combatê-la é pouco. 

“Quando apontares com um dedo, lembra-te de que outros três 
dedos teus apontam para ti.” 

– ProvérBio inglês

Esquecer aquilo que fizemos é um equívoco, esquecer os interesses 
de nossos colegas também é um erro. Imagine, então, quando as 
pessoas são esquecidas. Sim, pois, às vezes, aqueles que ajudaram o 
crescimento de outros colegas são deixados de lado, renegados ao 
esquecimento como se não tivessem sequer existido.

Não há nada mais decepcionante e triste. Não vivemos de forma 
isolada, sendo assim, durante nossa trajetória, seja ela qual for, 
contamos com a participação de inúmeras pessoas, muitas desejando 
nosso bem e outras, até mesmo, nosso mal.

“Recompense a injúria com justiça e a gentileza com gentileza.”
– confúcio

O estrelismo cadente

É muito comum a história de profissionais do ramo artístico, mais 
especificamente da televisão, que eram muito humildes no início 
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da carreira, quando a necessidade de mostrar e, até mesmo, provar 
talento exigia que eles aceitassem as oportunidades que aparecessem 
pela frente. 

Muitos passam por grandes dificuldades e bem sabem que poucos 
chegarão ao estrelato, por inúmeros fatores, muitos relacionados à 
existência ou não de talento. 

No entanto, há uma característica comum em todos eles ou pelo 
menos na maioria deles: humildade. Quando as pessoas estão lutando 
por seu espaço, realmente devem ser confiantes, mas, mais ainda, ter 
humildade de aprender com seus colegas, principalmente com os mais 
experientes, e até mesmo contar com o auxílio deles Mas será que isso 
só é importante no começo da carreira? 

Normalmente, os profissionais das artes, tão logo conseguem 
certo espaço na mídia, esquecem, quase subitamente, a importância 
daqueles que os apoiaram no passado e, entre os esquecidos, há, in-
justamente, a figura do fã, que, por sua fiel dedicação, recebe como 
prêmio a espera quase infinita por um simples autógrafo, dado muitas 
vezes com extrema má vontade. No mundo das empresas, infelizmente, 
isso também tem se tornado constante. 

Quem de nós não possui um colega de trabalho, alguém com 
quem almoçávamos quase diariamente, com quem participamos de 
importantes projetos e atividades, que, tão logo recebeu novas res-
ponsabilidades e/ou eventuais promoções, quase automaticamente 
passou a ter sérios problemas de visão e de surdez, o que o impediu 
de nos ver e de nos escutar? 

O estrelismo de certos profissionais tem ajudado a criar um pés-
simo clima nas organizações, uma vez que é responsável pelo fim de 
duas importantes características na vida de qualquer profissional: 
humildade e coleguismo. Há algum tempo, foi publicada, em uma 
revista de negócios, a história de dois colegas que trabalharam juntos 
durante alguns anos. Desenvolveram muitas atividades e tinham um 
ótimo relacionamento profissional e pessoal, até que um deles mudou 
de departamento e passou a acumular novas funções. 
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Foi com grande surpresa, e até mesmo decepção, que ocorreu não 
apenas a mudança de suas responsabilidades, mas também de sua 
postura em relação às demais pessoas que trabalharam com ele durante 
muitos anos. Ao que parece, a decepção só terminou e se transformou 
em pena quando esse colega foi visto ignorando um profissional sênior 
da empresa, recém-afastado de suas funções por motivos de saúde, 
que tinha trabalhado com ele diariamente, durante muito tempo. Ao 
que tudo indica, esse senhor não tinha mais condições de ajudá-lo 
em seu suposto crescimento profissional. 

É uma pena que existam profissionais, algumas vezes tão jovens, 
com um potencial tão grande, que parecem não ter trazido de casa 
valores muito mais importantes, como o amor ao próximo e, por que 
não, o desprendimento de bens materiais. De qualquer forma, todos 
sabemos que o mundo é redondo, está em constante movimento e, 
talvez, um dia eles estejam em outra condição.

“A vida é um eco. Se você não está gostando do que está 
recebendo, observe o que está emitindo.”

– lAir riBEiro

Não esquecer, no entanto, não é o suficiente. Devemos promover 
a amizade, mas não apenas criar amigos, mas principalmente mantê-
los. O respeito às demais pessoas tem de ser maior que o simples 
entendimento de que elas, simplesmente, existem. Além de existirem, 
elas possuem sonhos, metas e interesses.

Por que não respeitar tudo isso e, mais, disseminar os nossos 
entendimentos quanto à importância do trabalho em grupo, com 
forte propensão a deixar o egocentrismo de lado? Sempre é possível. 
Pode ser um trabalho de formiguinha, mas, juntos, podemos formar 
um enorme formigueiro do tamanho do mundo.

“O sábio sempre busca auxiliar os outros, não porque se 
julgue superior, mas porque sabe que ele mesmo também tem 
problemas.”

– Anônimo
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O coleguismo acabou?

Atualmente, observamos que a amizade tem sido deixada cada vez 
mais de lado nas relações humanas, principalmente no dia a dia das 
empresas, o que é realmente lamentável. A atual existência de um 
ambiente extremamente competitivo entre as pessoas muito possi-
velmente é a principal razão do desaparecimento do coleguismo e da 
amizade. Quantos de nós já não presenciamos demonstrações explí-
citas de colegas se digladiando por motivos fúteis com base apenas 
na existência de uma suposta rivalidade, que, muitas vezes, só serve 
para derrubar os dois oponentes. 

De qualquer maneira, a sociedade cria mecanismos que auxiliam a 
perpetuar esse tipo ambiente. Um exemplo disso ocorre nos disputados 
vestibulares para preencher vagas das principais faculdades públicas 
do país. A limitada quantidade de vagas faz com que cada estudante 
enxergue o outro como rival e que, por tal motivo, deve ser “abatido”. 

Posteriormente, durante o período de faculdade, esses estudantes 
voltam a se relacionar de forma mais amistosa, haja vista que não há 
disputa formal entre eles, pois as provas têm, supostamente, o objetivo, 
apenas, de testar os conhecimentos adquiridos. 

Esse ambiente mais calmo, no entanto, tem data de término, quan-
do as disputas por vagas de estágio e pelo primeiro emprego servem 
de estopim para a alta competitividade do mundo corporativo. Obvia-
mente que o mundo de hoje exige essa competição, em que o melhor, 
normalmente, vence. No entanto, o que é importante retratar não é 
a necessidade de não haver competição, mas sim que o coleguismo 
consiga sobreviver nesse ambiente, de forma civilizada e respeitosa. 

Alguns anos atrás era comum haver uma grande disputa pela ob-
tenção de uma vaga nos disputados programas de mestrado. Naquela 
época, a realização de um mestrado não era garantia de excelência 
profissional, mas de qualquer forma a sua conclusão poderia abrir 
novos horizontes. Bem, cabia à secretaria da instituição de ensino 
divulgar a bibliografia a ser estudada para realizar a prova. 
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No dia da prova, no entanto, era frequente observar que muitos 
candidatos chegavam ao exame com informações desencontradas 
sobre os assuntos que seriam abordados nela. Quanto à pessoa que 
trabalhava na secretaria e era responsável por garantir a unicidade 
das informações, sempre cabia alguma justificativa descabível sem 
qualquer veracidade.

Era curioso notar também que aqueles que tinham recebido as in-
formações de forma completa, também não as compartilhavam com 
seus colegas. O motivo disso recai exatamente na supervalorização de 
seus concorrentes, isto é, para muitos deles, a atitude mais conveniente a 
ser tomada era deixar o coleguismo de lado e conquistar a própria vaga. 

Difícil julgar o quanto é prejudicial esse tipo de ação, uma vez 
que não há nada de ilícito nela, mas de qualquer forma há de se 
compreender claramente que essa atitude poderia ter sido evitada. 
É claro que cabe a cada um de nós tomar a própria decisão, mas, 
com certeza, viveríamos num mundo melhor se não deixássemos o 
coleguismo de lado.

“Deve-se utilizar a força do oponente a nosso favor.”
– sun tzu

Devemos respeitar, aceitar, entender e, até mesmo, nos orgulhar 
das metas alcançadas por nossos colegas. Saber que temos capacidade, 
metas e, principalmente, que podemos torcer por nossos colegas, sem 
que, dessa forma, prejudiquemos nossos objetivos. A grande verdade 
é que não podemos crescer se tememos o crescimento dos outros.

Olhar para frente, tendo sempre em vista nosso crescimento não 
simplesmente como profissional, mas principalmente como pessoa. 
O colega do lado deve ser considerado uma fonte de cooperação, que 
pode ser recíproca. 

“Quanto não ganha em tranquilidade quem não se preocupa 
com o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas com seus 
próprios atos”!

– mArco Aurélio
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Inveja

Certa vez, no meio de um mato rasteiro, uma cobra começou a per-
seguir um vaga-lume que vivia brilhando. Ele sempre fugia rapida-
mente, com medo da feroz predadora. Mas nada demovia a cobra de 
seu objetivo de atacar o vagalume. Passou um dia e ela não desistiu. 
Dois dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vaga-lume parou e 
inquiriu a cobra: 

– Posso fazer-lhe três perguntas?
– Não costumo abrir exceções para ninguém, mas já que vou comer 

você mesmo, pode perguntar...
– Pertenço à sua cadeia alimentar?
– Não.
- Lhe fiz alguma coisa?
– Não.
– Então, por que você quer me comer?
– Porque não suporto ver você brilhar...

“O maior herói é aquele que faz do inimigo um amigo.”
– tAlmud

Por mais que respeitemos os outros e, até mesmo, para que isso seja 
possível, precisamos respeitar nós mesmos, os nossos pensamentos 
e opiniões. Independentemente de sermos, eventualmente, minoria, 
em alguma situação, se temos nossas crenças e valores, devemos 
respeitá-los.

Isso é diferente de manter compromisso com o erro. No entanto, 
o simples fato de estarmos em quantidade menor não significa 
que estejamos errados ou, eventualmente, que sejamos teimosos. 
Precisamos acreditar em nossas convicções, ainda mais que a 
construção delas demanda um árduo trabalho, que não podemos 
simplesmente jogar fora. Enfim, devemos cumprir as nossas atividades 
da melhor forma possível, com excelência.
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“Quando você precisa tomar uma decisão e não toma, está 
tomando a decisão de não fazer nada.”

– WilliAm JAmEs

Devemos fazer a nossa parte

Quando desenvolvemos algum projeto e/ou atividade e precisamos 
interagir com outros colegas, costumeiramente, deparamo-nos com 
atitudes burocráticas que prejudicam muito o andamento do projeto 
e, consequentemente, os resultados programados. 

Quando questionamos o porquê da existência desses atos, nor-
malmente somos fulminados com frase do tipo: “A empresa é assim 
mesmo”, como se “a empresa” fosse um boneco que andasse, tivesse 
opinião e vida própria sobre seus atos e normas. É importante entender 
que a empresa somos todos nós, que ela nada mais é que o resultado 
de nossas ações. 

Dessa forma é injusto atribuir a culpa pela burocracia à empresa. 
A culpa é exclusiva de todos nós, profissionais, que criamos inúmeros 
controles e desenvolvemos processos altamente burocráticos, com 
o único objetivo de retardar as ações e as atividades inovadoras em 
uma organização.

Normalmente, quem expõe um entendimento que seja diferente do 
da maioria, corre o risco de ser estereotipado com a seguinte sentença: 
“Você é teimoso!”, o que pode até mesmo ser verdade. De qualquer 
forma, o fato de existirem opiniões diferentes deve ser valorizado. 
Por isso é tão importante insistir em compartilhar ideias com outras 
pessoas, ainda mais que costumeiramente o uso desse tipo de frase tem 
apenas um objetivo: evitar discussões sobre novas ideias ou pontos de 
vista, algo tão positivo e necessário ao crescimento. 

Podemos observar que quando alguma pessoa vem com esse tipo 
de frase, os motivos tendem a ser os mesmos:

•	 Você	tem	uma	opinião	diferente	da	dela	e,	uma	vez	que	você	
mantém a sua, você “vira” teimoso. A questão se limita a saber 
quem falará a frase primeiro, o que fará com que a outra pessoa 
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seja, automaticamente, “a teimosa”. A verdade é que somos, cada 
vez mais, desestimulados a conviver com as diferenças. 

•	 Você	está	discutindo	uma	regra	que	foi	definida	anteriormen-
te, dessa forma “vira” teimoso, simplesmente pelo fato de não 
concordar com ela. Ora, podemos discordar de uma lei, o que 
não significa que não iremos respeitá-la, e isso está muito longe 
de ser teimosia. 

Normalmente, a punição dada ao “teimoso” é excluí-lo do grupo 
tomador de decisões, uma vez que “ele sempre causa tumulto com 
discussões sem pé nem cabeça”, o que é mais uma evidência sobre o 
quanto, nos dias de hoje, principalmente, o consenso só é conseguido 
com a restrição do número de pessoas tomadoras de decisão, em vez 
de ser conquistado a partir do compartilhamento de ideias e, princi-
palmente, do respeito às contribuições que podem ser dadas por todos. 

De qualquer forma, apesar de vivermos numa época em que as 
decisões são sempre tomadas por poucos, cada um de nós pode fazer 
sua parte. Para isso, devemos saber delegar responsabilidades, escutar 
e ouvir mais os colegas, compartilhar nossos conhecimentos com as 
demais pessoas e, principalmente, respeitar a individualidade de cada 
um. Isso pode ser apenas um sonho, pois vivemos em um mundo 
altamente competitivo, mas é o sonho digno de um “teimoso”.

“A gente todos os dias arruma os cabelos: por que não o 
coração?”

– ProvérBio chinês

Fala-se muito de respeito aos outros e a nós mesmos. Muito embora 
não existam regras para nada disso, é possível prestar atenção ao 
processo de gerenciamento de nossos relacionamentos, quer sejam 
pessoais ou profissionais. 

No entanto, não há uma receita ou procedimento-padrão para 
ser seguido, uma vez que muitas relações se baseiam em questões 
e situações muito particulares, o que, sem dúvida, exige diferentes 
tipos de abordagem. De qualquer maneira, talvez considerar algumas 
sugestões possa contribuir de alguma forma.
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“Você tem que aprender a ficar imóvel no meio da atividade e a 
estar vibrantemente vivo quando estiver em repouso.”

– indirA gAndhi

Administrar relacionamentos 

Sobre você 
•	 Aprenda	a	ouvir	mais	do	que	falar.	Não	é	à	toa	que	temos	dois	

ouvidos e uma boca.
•	 Seja	 sempre	 educado	e	 evite	 ser	 rude.	Cumprimente	 todos,	

mesmo aquelas pessoas que você não conhece direito.
•	 Faça	 elogios	verdadeiros	 às	pessoas.	Aprenda	a	 enxergar	os	

pontos positivos de cada um e enalteça-os. Mas lembre-se de 
que elogiar não é bajular!

•	 Não	 seja	 teimoso.	 Saiba	mudar	de	opinião	 se	outra	pessoa	
mostrar argumentos concretos e críveis.

•	 Procure	sorrir	mais	e	contagiar	as	pessoas	com	positivismo.	
Torne sua presença agradável.

Sobre os outros
•	 Respeite	os	outros,	não	fazendo	a	eles	o	que	você	não	quer	que	

façam a você. Coloque-se no lugar do outro.
•	 Cultive	amizades.	Mantenha	contato	com	as	pessoas	sempre	que	

puder (dentro e fora do ambiente de trabalho) e não somente 
quando precisar delas. Mostre que você realmente se importa 
com elas. Faça seu “networking” (rede de relacionamentos) 
ficar cada vez maior.

•	 Não	entre	em	choque	direto	com	os	outros.	Tenha	paciência	
e saiba conduzir uma conversa de forma tranquila e amigável, 
mostrando seus argumentos com exemplos práticos. Assim, 
você conseguirá convencer de maneira simpática e eficiente.
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•	 Esteja	sempre	à	disposição	para	ajudar.	Evite	o	“isso	não	é	co-
migo” e procure soluções para seus colegas, mesmo quando o 
assunto não lhe diz respeito.

•	 Procure	se	informar	sobre	diferentes	culturas	e	seus	respectivos	
tipos de comportamento. Isso demonstra conhecimento e ajuda 
a evitar gafes desagradáveis.

  “Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: 
conservar os velhos.”

– ElmEr lEttErmAn

Por fim, temos de estar cientes de que também há momentos 
importantes para relaxar, desenvolver o entendimento de que podemos 
ser aquilo que realmente somos. Para isso, e justamente por tal motivo, 
temos a capacidade de pensar, ponderar, avaliar, enfim, podemos 
tudo, sempre respeitando a nossa individualidade e a daqueles que 
nos cercam. O objetivo não é esgotar o assunto, mas sim servir de 
elemento provocador, para ser possível apresentar as nossas próprias 
listas de pontos que devem ser considerados, analisados, descartados 
ou implantados.

“Pensar é o trabalho mais duro que há. O que é provavelmente 
o motivo por que tão pouca gente se dedica a fazê-lo.”

– hEnrY ford

Pontos a ponderar e pensar bastante

Comunicação
•	 Quando	falta	comunicação,	falta	entendimento.
•	 O	que	é	fundamental	para	ser	equipe:	comunicação	e	integração.
•	 A	comunicação	mais	que	soma	as	competências.
•	 Comunicação	visual	é	quente. 
•	 Ao	ouvir,	escute.
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•	 Antes	de	falar,	ponha-se	no	lugar	de	quem	vai	escutar.
•	 Escute	e	ouça:	é	melhor	para	ambos.

Ação
•	 Reação	rápida	é	necessária.
•	 Capacidade	de	realização.
•	 Polivalência.
•	 Não	podemos	 ser	 comodities:	 como	pai,	 como	filho,	 como	

marido, como esposa, como pessoa.
•	 Precisamos	fazer	também	o	que	não	nos	agrada.

Grupo
•	 A	meta	é	de	todos	e	não	de	um	só. 
•	 Quando	cada	um	é	importante	por	si	próprio	e	por	nós,	nossa	

importância somada será ainda maior.
•	 Trabalhe	si	mesmo	para	poder	dar	amor	aos	outros.
•	 Temos	os	melhores	vagões:	vamos	ter	a	melhor	composição. 
•	 A	competência	de	um	grupo	é,	no	máximo,	a	soma	das	compe-

tências dos seus componentes. Se compartilhadas, serão maiores.

Você
•	 Não	se	esqueça	de	ser	feliz.
•	 Temos	de	ter	orgulho	de	nós	mesmos.
•	 Só	uma	pessoa	pode	ajudar	você:	você.
•	 Quem	primeiro	tem	de	acreditar	em	mim	sou	eu	mesmo.
•	 Se	não	me	respeito,	ninguém	deve	fazê-lo.
•	 Se	você	não	gosta	de	si	mesmo,	não	precisa	gostar	de	mim.

Erro
•	 Faça	tudo	que	decidir	fazer:	errar	é	também	um	caminho	para	

aprender. 
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•	 É	melhor	decidir	errado	que	não	decidir:	errar	é	também	um	
caminho para aprender.

•	 Há	três	coisas	que	não	voltam	mais:	a	flecha	perdida,	a	água	
que passou sob a ponte e a oportunidade perdida.

•	 Incentivo	é	como	droga:	precisamos	lutar	muito	para	nos	li-
bertarmos.

Realização
•	 A	diferença	entre	um	sonho	e	a	realidade	está	na	capacidade	

de se acreditar nele.
•	 Apresse-se	lentamente. 
•	 Faz-se	depressa	se	se	faz	bem.
•	 Não	pesque	com	anzol	de	ouro.
•	 O	bom	é	caminho	para	se	chegar	ao	ótimo.
•	 O	direito	de	agir	é	melhor	que	o	privilégio	de	falar.	

Planejamento
•	 Nada	começa	antes	de	ser	iniciado. 
•	 Todo	problema	aumenta	a	cada	dia	que	passa. 
•	 Quem	não	sabe	o	que	procura	não	percebe	quando	encontra.
•	 O	grande	segredo	é	saber	antes.
•	 Quando	não	se	sabe	para	onde	vai,	qualquer	caminho	serve. 

Ousadia
•	 O	dia	de	amanhã	ninguém	usou;	pode	ser	seu.	
•	 Sejamos	um	rio,	não	uma	chuva.
•	 Uma	boa	expectativa	no	presente	anima	o	futuro.
•	 O	melhor	dos	mundos	é	quando	a	competência	coincide	com	

a oportunidade.
•	 É	tudo	um	sonho:	quem	não	sonha	não	merece	viver.
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•	 Devemos	inventar	nosso	futuro.
•	 Quase	sempre	as	 ideias	mais	 radicais	e	 inviáveis	 têm	o	mau	

hábito de dar certo.

Resultado 
•	 O	fato	é	mais	importante	que	as	coisas.
•	 Existem	o	tempo	de	plantar	e	o	tempo	de	colher.
•	 Elaborar	indicadores	é	mais	arte	que	ciência.
•	 Entender	o	problema/	fazer	o	plano/	executar	o	plano/	verificar	

o	resultado. 
•	 Nunca	devo	me	conformar	com	o	porquê,	mas	sim	com	o	fato	

ocorrido. 

Bem-estar
•	 Se	você	tem	motivo,	sorria;	se	não,	sorria,	pois	o	motivo	virá.
•	 Quero	estar	bem	agora	para	voltar	melhor.
•	 Ame	o	amor.
•	 Quem	cedo	madruga	fica	com	sono	o	dia	inteiro.
•	 No	sofrimento	todos	se	encontram.

Aprendizagem
•	 Aprender	é	mais	que	treinar. 
•	 Aprender	para	ensinar	torna	o	aprendizado	mais	rápido	e	seguro. 
•	 As	perguntas	são	sempre	iguais;	as	respostas	é	que	são	diferentes.
•	 A	informatização	não	tira	a	sensibilidade,	mas	aumenta	nosso	

tempo	disponível. 
•	 Devemos	ser	ativos	e	não	passivos.
•	 Não	melhorar	significa	andar	para	trás. 
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Mudança
•	 Mudar	é	sempre	preciso.
•	 O	mundo	mudou:	precisamos	mudar	também.
•	 A	melhor	maneira	de	ajudar	os	outros	é	apontar	o	que	podem	

melhorar	e	vice-versa. 
•	 Rapidez	significa	ser	rápido. 
•	 Uma	coisa	é	uma	coisa	e	outra	coisa	é	outra	coisa.

Conhecimento
•	 Compartilhar	é	comprometer. 
•	 O	conhecimento	não	se	deprecia. 
•	 Nada	de	especial:	chutei	com	o	pé	que	estava	mais	à	mão.
•	 Tudo	se	resume	a	uma	coisa?
•	 Direito	de	errar	e	obrigação	de	não	repetir.

Verdade
•	 Uma	coisa	é	ser	prudente	e	outra	é	não	ter	coragem	de	falar	a	

verdade.
•	 Quando	temos	a	explicação,	está	tudo	bem:	não? 
•	 A	coragem	para	dizer	e	a	para	escrever	são	diferentes.
•	 A	humildade	é	o	primeiro	requisito	para	se	ter	orgulho.
•	 Perigo	do	consenso:	solução	pode	ser	o	menor	denominador	

comum.
•	 Troque	o	ônus	da	prova	e	tudo	se	resolve.	

Certeza
•	 A	posteridade	é	o	único	meio	da	certeza	do	atual.
•	 Prognóstico,	só	no	fim	do	jogo.
•	 Um	ponto	nada	mais	é	que	um	ponto.
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•	 Paz	mais	ciência	igual	a	paciência.
•	 Precisamos	saber	a	distância	entre	o	sonho	e	a	realidade	e	tra-

balhar nela.

Principal
•	 Quem	tem	o	principal,	a	vida,	não	pode	se	queixar	do	acessório.	
•	 Vamos	caminhar	na	estrada	dos	anjos.	Nela,	o	passado,	o	pre-

sente e o futuro são concomitantes.
•	 Se	não	nos	unirmos,	morreremos	separados.
•	 Concedei-me,	Senhor,	serenidade	para	aceitar	as	coisas	que	não	

posso modificar, coragem para modificar aquelas que podem e 
sabedoria para distingui-las.

Paz
•	 Discordar,	brincar,	brigar,	xingar	sempre	pode.	Raiva,	nunca. 
•	 O	humor	é	um	colete	salva-vidas	na	tempestade	da	vida.
•	 Na	cronologia	da	vida,	ser	feliz	é	andar	bem,	para	frente,	para	

chegar bem, lá atrás.
•	 Não	é	preciso	sofrer	quando	isso	não	ajuda.

Futuro
•	 Quando	o	homem	não	tiver	mais	esperança,	será	melhor	acabar	

com o arco-íris.
•	 Deus	sempre	diz	SIM:	cuidado	com	o	que	falar.
•	 Continuamos	a	preferir	o	caminho	mais	longo.
•	 Quando	se	tem	mais	recordações	que	sonhos,	o	fim	está	próximo.
•	 Sonhei	que	 jogava	na	Seleção	Brasileira,	briguei	 com	Pelé	 e	

deixei o jogo. 
•	 O	que	faço?	Por	que	faço?	Vale	a	pena?	Por	que	não	fazer?


