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EDITORIAL

VENDER MAIS 
E MELHOR
Equipes de vendas! Elas são as primeiras a serem 

lembradas quando o assunto é o aumento de receita, 
mas nem sempre estão no topo quando o foco passa 
a ser o investimento empresarial. Antes de investir 
nos vendedores, consideramos fundamental que a 
empresa tenha clareza sobre que tipo de profissional 
de vendas ela procura, como ele pode desenvolver 
suas habilidades e adquirir mais conhecimentos e 
somente então trabalhar suas atitudes e outros fa-
tores como a personalidade e o controle emocional.
Não é nada fácil sair da caixinha que enxerga o setor 

de vendas como uma área para gente com boa lábia e 
que consegue fazer negócios fáceis, mas a realidade 
é que esses profissionais precisam ter domínios mui-
to maiores do que isso e fugir desse lugar comum é 
sempre o melhor a fazer. Atualmente, um profissio-
nal de vendas é aquele que mantém a sua palavra, 
mantém uma postura realista sobre as possibilidades 
atuais e futuras, divide seu conhecimento de mer-
cado e conhece (além da sua empresa) a empresa 
do cliente. Como investir neles para que façam um 
trabalho cada vez melhor foi o tema que escolhemos 
para essa edição da Êxito.
Também trazemos um material cuidadosamente 

preparado para apresentar a você alguns temas e 
aprofundar outros. Falamos sobre hábitos de leitura 
e sobre linguagem corporal, indicamos séries interes-
santes sobre estratégias, apresentamos possibilidades 
de interação entre a neurociência e os negócios e 
uma a nova ISO 56002 ou a ISO da Inovação. Além 
disso, outras matérias pretendem provocar seu inte-
resse sobre outros temas atuais.
E todo conteúdo que você encontra aqui na edição 

impressa também está à disposição no site da Revista 
Êxito Digital. Várias edições já estão disponíveis para 
que você consulte as matérias anteriores e consiga 
utiliza-las em suas pesquisas (porque colocar link 
nas referências é muito mais fácil do que referenciar 
revista). Dito isso, seguimos em um mundo impresso 
e em um mundo digital onde tudo é possível!

Boa leitura!

Angela Zatta
angela@editoraexito.com.br

Revista Êxito® é uma publicação da Êxito Editora e 
Comunicação
Rua Aparecida, 100 - Bairro São Cristóvão
Videira - SC - CEP 89562-074
Tel.: (49) 3566.0001
Todas as matérias assinadas são de inteira responsabilidade 
de seus autores. A opinião das pessoas que estão na revista, 
não reflete necessariamente a opinião da revista. Todas as 
publicidades são de inteira responsabilidade de seus anunciantes.
( f ) www.facebook.com/editoraexito
( i ) @ exitoeditoraecomunicacao
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(w) www.revistaexito.com.br
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CORONAVÍRUS, 
E AGORA?  

SAÚDE

ACEITANDO A REALIDADE
• Trabalhe assumindo que suas receitas 
irão diminuir e a entrada de dinheiro será 

menor nos próximos meses. Por isso é importan-
te, ter sempre dinheiro em caixa.

COMO TER DINHEIRO EM CAIXA? 
• Com um bom planejamento financeiro, é 
possível reconhecer suas melhores opor-

tunidades e direcionar esforços para a realização 
de cada uma delas. Por isso identifique e registre 
toda e qualquer movimentação financeira, (fluxo 
de caixa); trabalhe com cenários diferentes, com-
preenda seus custos e mensure resultados. Feito 
tudo isso, crie um plano de ação.

EXAMINE SEU NEGÓCIO
• Entenda como a crise poderá afetar sua 
empresa ou cada setor. Aproveite o mo-

mento, corrija falhas e aprimore processos. 
• Implante a cultura de inovação em seu negócio. 
• Pensar estrategicamente é sempre importante. 
Se sua empresa está em crise, esse pensamento 
deve ser uma prática constante. 
• Incentive novas ideias dentro de sua empresa. 
Vale tudo nesse sentido. Desde a popular “caixa 
de sugestões” até ouvir mais seu cliente. Isso lhe 
permitirá saber quais são os novos problemas 
no mercado, que demandarão soluções eficien-
tes e diferentes.

AVALIE SEUS CUSTOS E GASTOS
• É fundamental que o empreendedor 
conheça profundamente seus custos e 

gastos e seja capaz de avaliar quais são impres-
cindíveis para manter as operações. Reduza as 
despesas e negocie. Muitas vezes, precisamos 

dar alguns passos para trás, para no futuro, po-
der avançar consistentemente.

SEPARE OS GASTOS PESSOAIS
• É de suma importância, em momentos 
como esse que estamos enfrentando, 

manter uma organização financeira adequa-
da. Esta é uma tarefa árdua para o pequeno ou 
microempresário, que precisa conciliar as suas 
despesas pessoais com as da empresa. Na maio-
ria das vezes, essas despesas acabam se mistu-
rando, levando a empresa a ter prejuízos e até 
mesmo insolvência completa.

MAIS IMPORTANTE: NÃO DESISTA
• Na vida nada é para sempre. Esta não 
será sua primeira, nem a última crise. 

Algo que o empreendedor brasileiro conhece, é 
o cenário de dificuldade e incerteza. Mas nossa 
criatividade nos permitiu sempre enfrentá-lo. 
• Se mantenha firme! Tenha coragem e persis-
tência, que tudo passará.
• E lembre-se, que muitas pessoas dependem 
de você. Por isso, jamais desista.
A Exacon esteve com você em todos os momen-
tos. E agora mais do que nunca estamos mais 
perto. O que construirmos neste momento, será 
o alicerce de um futuro ainda mais promissor. 
Conte conosco.
Se tiver dúvidas, entre em contato. 

https://www.facebook.com/Exacongestaocontabil/
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Como vocês entraram no ramo de Seguros?
Tudo começou em 1994, com meu irmão, Roberto, mais precisa-

mente em 1º de abril, abrimos a ERS Humanas Assessoria LTDA. 
Na época, atuávamos com consultoria para o setor de RH (Recursos 
Humanos) e assessorávamos na contratação e manutenção das apó-
lices de seguro de vida em grupo e de seguro saúde nas empresas 
da região. Também comercializávamos seguro de vida em algumas 
agências do Banco Bradesco. 
No mesmo ano, começamos a atuar nos ramos de seguro de automóvel, 

residencial e empresarial, em parceria com uma corretora de seguros. 
Em agosto, durante a Festa da Uva, fechamos nossos primeiros seguros 
de automóveis. Nossas atividades com corretagem de seguros propria-
mente ditas tiveram início em 1º de abril de 1995, quando abrimos a 
ERS Humanas Corretora de Seguros Ltda, em Videira.

O que mudou desde 1995?
O ramo de seguros cresceu muito desde então. Podemos dizer que hoje 

existe seguro para quase tudo como Seguro Garantia, Responsabilidade 
Civil, Carga e até Seguro de Vida para Animais (bovinos, equinos, etc.), 
além dos seguros tradicionais. A parte burocrática ficou menos traba-
lhosa atualmente. Quando começamos, os cálculos eram realizados à 
mão, as propostas eram datilografadas e então enviadas por fax – bem 
diferente do mundo digital atual! E nessa perspectiva de redução da 
burocracia e inclusão do meio digital, também passamos a atuar como 
Autoridade de Registro com a Certificação Digital: uma ferramenta que 
veio para ficar e que terá usos cada vez maiores nos próximos anos em 
função da segurança, redução de papel e de tempo dos usuários. Para 
termos uma ideia, o Brasil atingiu a marca de 9 milhões de certificados 
digitais ativos. Algumas coisas, porém, continuam iguais. Nós conti-
nuamos a atender a agência de Videira do Banco Bradesco na parte do 
seguro, por exemplo.
Por visualizar esse cenário, nós também inovamos ao acrescentar 

ao nosso mix de produtos uma linha financeira que engloba Con-
sórcios, Financiamentos, Cartão de Crédito e Previdência Privada. 
Para que isso fosse possível, aumentamos nosso número de colabo-
radores (e obviamente também crescemos em número de clientes), 
ampliamos o espaço físico, abrimos mercado em outras regiões e 
também abrimos filiais.

Se você nunca sentiu na pele a ocorrência de um sinistro, com certeza 
é uma pessoa de sorte. Mas se você já esteve desse outro lado e teve 
o apoio da ERS Corretora de Seguros, com certeza você é uma pessoa 
esperta. Liderada por Paulo Norberto Stechinski, a empresa completa 
25 anos com um mix de produtos expandido, filiais em outras cidades 
e colaboradores dispostos a lutar pelo que você mais valoriza. Em 
entrevista à Êxito, Paulo divide sua história.

O GESTOR DAS 
RIQUEZAS
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Como é trabalhar com a segurança de várias famílias, perante 
a imprevistos? 
Temos que ser “gestores” das riquezas de nossos clientes. Isso en-

volve apresentar a melhor opção na contratação do seguro, o que 
exige muita responsabilidade já que um seguro mal contratado vai 
prejudicar na hora da indenização. No momento em que ocorre um 
sinistro, as pessoas ficam fragilizadas e é aí que entra a expertise do 
negócio. Um seguro bem feito dificilmente trará problemas no seu 
processo de liquidação.

Como você enxerga o mercado de seguros? 
O mercado está aberto, existe muito campo para atuar. No Brasil ain-

da não temos a cultura de contratar seguros. O seguro agrícola, por 
exemplo, é contratado em menos de 20% da área plantada enquanto 
que nos Estados Unidos este índice ultrapassa os 90%.  O seguro resi-
dencial está na mesma situação no Brasil.
Com a melhor utilização de informações, as seguradoras conseguem 

precificar e selecionar melhor os riscos e melhorar os produtos.
A grande variedade de produtos e o apetite das seguradoras em novos 

riscos, garante que sempre teremos trabalho a fazer. 
Não vou dizer que trabalhamos com todos os ramos de seguro, isso 

seria um exagero, mas o leque é bastante grande.

Você poderia dividir conosco alguns feedbacks que tiveram dos 
seus clientes?
Claro. Acredito que com o depoimento dos nossos dois primeiros clien-

tes representando todos os demais, já podemos sentir como é nosso 

trabalho. Segundo Antônio Carlos de Souza “Foi numa noite de trabalho 
até mais tarde na antiga Perdigão, lá no último andar, quando o meu 
colega e hoje grande amigo, Paulo, me perguntou: ‘Estou a fim de 
abrir um negócio de seguros, o que você acha?’ Ele detalhou os seus 
planos, de certa forma pedindo uma opinião. Simplesmente eu disse, 
‘Encare...vá lá, capacidade você tem, este tipo de negócio tem aceita-
ção, siga em frente’. Depois desta afirmação me tornei seu primeiro 
cliente. Já se passaram quase 3 décadas e posso dizer que sempre tive 
a reciprocidade e o melhor atendimento como se continuasse, não só 
a ser o primeiro cliente, mas o único. Hoje, a empresa ERS está com 
um grupo de colabores que segue a mesma competência e respeito ao 
cliente herdadas de seu proprietário. Isto demostra uma coisa só: que 
uma boa liderança permeia a todos em uma organização, refletindo 
bons resultados, tanto para os clientes quanto para colaboradores”.
De acordo com Orides Cláudio de Souza: “Minha relação com a ERS 

Seguros é de longa data, desde a aquisição do meu primeiro carro. Até 
hoje todos os meus seguros estão com a ERS. Além de preço competiti-
vo, o atendimento (que não foram poucos) é sempre de alto nível, com 
muita agilidade e eficiência. Um dos diferenciais é a predisposição em 
orientar quanto a melhor opção de custo-benefício na escolha de uma 
seguradora, de uma modalidade de seguro. Graças à relação de confiança 
estabelecida nestes 25 anos fico muito tranquilo quando preciso acio-
ná-los, pois tenho certeza que não medirão esforços para atender-me, 
sempre dando o suporte necessário nas tratativas com a Seguradora”.

EMPRESÁRIO DE ÊXITO
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O que faz com que uma equipe tenha sucesso? 
As pessoas precisam ter um bom relacionamento e estar engajadas 

em atender bem o cliente. É fundamental saber conduzir a sua equi-
pe, ter um estilo de liderança adequado aos novos tempos e inspirar as 
pessoas a fazer aquilo que você faria ou até melhor do que você seria 
capaz. Quando você tem colaboradores engajados, eles pensam com a 
cabeça do dono e desenvolvem um sentimento de pertencimento com 
a empresa, dividem os mesmos objetivos pessoais e do negócio. Isso faz 
toda diferença na prestação de serviços. No nosso ramo, pensar em 
resolver o problema do cliente e oferecer para ele a melhor solução 
possível para minimizar problemas que ele possa vir a ter algum dia 
são fundamentais para o sucesso.

E que recomendação você daria para alguém, quando for contratar 
um seguro?
Que procure um profissional habilitado, que conheça realmente o que 

está vendendo, para não ter surpresa quando precisar acionar o seguro.

EMPRESÁRIO DE ÊXITO
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NEUROCIÊNCIA
E NEGÓCIOS
O cérebro comanda o corpo. Ele regula e controla nossas atividades corporais. 
É responsável pela nossa consciência, pensamentos, memória e emoções. Ele 
permite ao homem identificar, perceber, interpretar e compreender o mundo e 
as pessoas que o rodeiam. Em todas as descobertas relacionadas ao cérebro 
existe a ciência, ela é responsável por pesquisar e fazer descobertas capazes 
de grandes revoluções. Se juntarmos cérebro e ciência, temos novas formas 
de fazer negócio. 

Compreenda o seu corpo como uma empresa. Dentro dela 
existe o gestor (o cérebro) aquele que dá comandos a todas 
as outras áreas e órgãos do seu corpo os impulsionando a 
realizar todos os movimentos para o melhor funcionamento 

da sua empresa. Ele não só controla os movimentos, como também 
suas emoções, o forçando a analisar todas as situações e buscar 
melhores resultados. A analogia de cérebros e gestores, lhe abre os 
olhos para os estudos voltados ao cérebro e a busca da ciência por 
ferramentas que nos levem a utilizar seu potencial de forma correta, 
para que o mundo dos negócios torne-se um lugar mais competitivo, 
mas com o propósito de aprimorar produtos e serviços para obter 
um resultado engrandecedor ao público final. 
A neurociência tem apresentado novas alternativas para as empre-

sas. Ela permite uma compreensão mais ampla de cada ser humano 
e de suas capacidades, assim como o desenvolvimento de novas téc-
nicas, tecnologias e ferramentas para aplicar nas empresas. Antes 
de entrarmos nas técnicas de neurociência aplicada aos negócios, 
é preciso compreender as neurociências, suas aplicações e sua re-
lação com o cérebro. 
Em 157 d.c na Grécia o filósofo, astrônomo e matemático Cláudio 

Galeno estudava anatomia médica e foi o primeiro a supor que o 
corpo fosse controlado pelo cérebro, assim como apontou que haveria 
diferença entre nervos sensoriais e motores. Mais tarde Leonardo 
da Vinci, a partir das descobertas de Galeno, passou a avançar em 

estudos e descobertas na neuroanatomia. 
Como é possível analisar um cérebro vivo, sem poder encostar 

nele? Galeno dissecava macacos para entender seu desenvolvimen-
to cerebral, levando em conta que o primata seria um derivado do 
Homo Sapiens que conhecemos. A forma de estudar evoluiu, mas  
com esses estudos podemos compreender o funcionamento do cé-
rebro. Ele é o principal órgão do sistema nervoso, responsável pela 
regulação e controle de nossas atividades corporais. O cérebro, 
mesmo sendo o gestor de tudo, precisa dividir suas tarefas em seto-
res. O córtex cerebral é o braço direito do chefe, é um importante 
local de processamento neural, responsável pela parte burocráti-
ca de arquivamento e processamento da nossa empresa, ou seja, 
é o responsável pela memória, atenção, consciência, linguagem, 
percepção e pensamento. É constituído por massa cinzenta e essa 
estrutura nos permitiu desenvolver cultura e criatividade, cada 
um dos hemisférios possui cinco lobos. O lobo frontal é o plane-
jamento estratégico, associado à atividade motora, articulação da 
fala, pensamentos e planejamento, sendo responsável por cogni-
ção e memória. O lobo pariental é o financeiro, que responde pela 
interpretação das sensações e orienta o corpo. O lobo occipital é 
o marketing que interpreta a visão e os lobos temporais são um 
trabalho conjunto de gestão e equipe de RH porque são onde as 
emoções e a memória são trabalhadas, proporcionando à pessoa a 
capacidade de identificar e interpretar objetos ao recuperar infor-
mações passadas. Os gânglios basais, tálamo e hipotálamo são os 
administradores de cada setor e atuam na coordenação de movi-
mentos, organização da transmissão e recepção das informações 
sensoriais e atividades automáticas do corpo. O tronco cerebral que 
por sua vez regula as atividades de deglutição e frequência cardía-
ca, e o cerebelo que coordena os movimentos do corpo ao utilizar 
as informações enviadas pelo cérebro a respeito dos membros, são 
a equipe de produção e desenvolvimento da empresa. 
Se você acha que a obsessão do homem pelo cérebro ou por criar 

criaturas para executar tarefas a partir do comportamento humano, 

A neurociência tem  
presentado novas alternativas
para as empresas
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seja apenas coisa da literatura, talvez você não conheça os estudos 
de Alysson Moutri, PhD em genética pela USP, que desenvolveu es-
truturas tridimensionais a partir de células-tronco, chamadas de 
minicérebros que foram parar no espaço, para um estudo em par-
ceria com a NASA para entender os efeitos da microgravidade no 
cérebro e tampouco deve conhecer a ideia que teve Elon Musk, CEO 
da Tesla, que anunciou no ano passado o objetivo de uma startup 
criada por ele em 2017, chamada Neurolink. Essa empresa teria 
como ideia inserir fios mais finos que um cabelo humano em nossas 
cabeças, para que possamos controlar computadores e smartphones 
usando apenas nossos pensamentos. Parece algo muito complexo, 
além de dar a sensação de que foi pensado para longo prazo, porém 
a Neurolink levantou  cerca de US$ 150 milhões e está buscando 
aprovação da agência regulatória de alimentos e medicamentos 
(FDA), para iniciar testes em humanos já nesse ano. 
A nerociência passou a ser validada e considerada um ponto alto 

nos estudos sobre o funcionamento cerebral nos anos 90, onde ela 
saiu dos laboratórios e da base teórica, para ser aplicada de forma 
prática em outras áreas como marketing, economia, educação, en-
genharias e recursos humanos. Antes todas essas áreas contavam 
apenas com a psicologia para entender o ser humano. Após as apli-
cações  o cérebro passou a ser estudado além da descoberta e en-
tendimento de doenças e distúrbios e passou a ser visto como órgão 
responsável pelo processamento das informações que produzem o 
comportamento humano. 
Como a neurociência estuda o sistema nervoso e suas funcionali-

dades, bem como estruturas, processos de desenvolvimento e alte-
rações que possam surgir e no sentido de compreensão cerebral, 
corporal e comportamental, pode ser dividida em neuropsicologia, 
neurociência cognitiva, neurociência comportamental, neuroanato-
mia e neurofisiologia. Ela dá uma visão geral sobre o comportamento 
humano aplicado a outras ciências, por isso é possível relacioná-la 
ao universo dos negócios e utilizá-la a favor das organizações. 
A neurociência desmistifica o sentido de outras ciências consi-

deradas inflexíveis e invariáveis, como é o caso da economia. Foi 
uma surpresa quando em 2002 o psicólogo Daniel Kahneman con-
quistou o Nobel de Economia, ao apresentar uma nova corrente de 
pensamento chamada economia comportamental. A economia tra-
dicional se apoia no “homo economicus”, descrito como um ser que 
toma decisões a partir de um ponto de vista racional, ponderado, 

centrado no interesse pessoal e com capacidade limitada de proces-
sar informações. A economia comportamental mostra uma realidade 
controversa, onde as pessoas decidem sobre suas finanças baseadas 
em hábitos, experiências pessoais e regras práticas e que aceitam 
apenas soluções satisfatórias buscando rapidez no processo de de-
cisão e tem dificuldade para equilibrar interesses a curto e longo 
prazo e são influenciadas por fatores emocionais e comportamentos 
de terceiros. 
Levando em conta essa teoria percebemos que nosso cérebro passou 

a ser estudado com mais frequência e intensidade para entender 
como ele processa informações que resultam em comportamentos 
adversos e assim surge uma ferramenta importante para o mundo 
dos negócios, a neuroeconomia. No ano de 2000 o pesquisador Paul 
Zark, mostrou resultados ao relacionar países com altas proporções 
de pessoas confiáveis à prosperidade. Nessas nações ocorrem mais 
transações econômicas e assim mais riqueza é criada e proporcional-
mente a pobreza diminui. Nesse estudo ele correlacionou confiança, 
moralismo e o hormônio da ocitocina. No mundo dos negócios ter 
essa inteligência em neuroeconomia, pode gerar um faturamento 
anual maior, quando estabelecida essa relação de confiança e de 
prazer no cérebro do cliente, que acaba sendo fidelizado, ao sentir-se 
acolhido e representado dentro da empresa. Além de compreender 
suas necessidades é preciso estar atento a como as pessoas pensam 
e se comportam. 
Aliado a neuroeconomia, temos o neuromarketing, utilizado para 

revelar os processos não conscientes de tomada de decisão do 

A neurociência desmistifica 
o sentido de outras ciências 
consideradas inflexíveis 



NEGÓCIOS
14 REVISTA ÊXITO

Jun/Jul 2020

Larissa Lucian
contato@editoraexito.com.br

consumidor final. Essa área estuda respostas cerebrais e biométricas 
dos clientes, assim como o seu comportamento para compreender o 
que os consumidores pensam, sentem e como agem e dessa forma 
moldá-los a receptividade com o produto ou marca apresentado. É 
preciso ficar claro que 95% das informações processadas por nosso 
cérebro ocorrem de maneira inconsciente e avaliar nossos gostos a 
partir de 5% de racionalidade é limitante. E é aqui que o neuromar-
keting entra, ele auxilia na coleta de respostas inconscientes dos 
consumidores, fazendo com que as empresas elaborem estratégias 
assertivas ao público-alvo, que já sabe mesmo de forma inconsciente 
do que gosta ou não.
A figura do chefe é temida dentro das empresas, por questões hie-

rárquicas e por falta de desempenho eficaz relacionado a inteligên-
cia emocional, troca de experiências e feedbacks, modelos de gestão 
inovadores e organização de processos. As pessoas tem a sensação 
de que o chefe é intocável, por falta de interação ou comunicação 
e dessa forma não o veem como mentor ou líder. Existe um campo 
nesse estudo que se chama neuroliderança, que trabalha com cinco 
pilares básicos: gestão de emoções, de informações, de pessoas, de 
tempo e de mudanças e como o líder age e reage a cada uma delas. 
É importante analisarmos que um líder com o emocional desequili-
brado ou que se deixa levar completamente pelas emoções alheias ou 
por situações adversas, permitindo que as emoções tomem controle 
sobre suas decisões, não consegue prosperar. As decisões devem 
ser tomadas em prol de melhorias para a empresa, colaboradores e 
clientes. Trabalhar com todas as informações que possui faz com 
que se abra um leque de oportunidades, não desperdiçando tempo e 
aproveitando o potencial de toda a equipe. É importante estar aber-
to a mudanças, principalmente as que dizem respeito a inovação.
As vendas são o processo de maior interação com o cliente. Para 

isso é preciso utilizar-se do sistema de neurovendas para diferen-
ciar-se e ser destaque no mercado competitivo. A decisão de compra 
está ligada a questões emocionais. As sensações e experiências que 
tivemos sobre cada produto, marca ou empresa nos leva a tomadas 
de decisão com relação a elas. Para compreender essa decisão de 
compra é preciso acessar o emocional do cliente, mais precisamen-
te o hipotálamo onde está instaurada nossa estrutura emocional 
composta por  percepção, memória e interação social.
Passamos para o topo da cadeia alimentar, não por nossa força ou 

habilidade, mas por nossa inteligência e a forma como aprendemos a 

viver em comunidade e nos utilizamos da inteligência colaborativa, 
raciocínio abstrato e adaptabilidade a espaços, ao tempo e situações. 
Por isso a neurociência nos lembra, que não somos capazes de so-
lucionar grandes problemas se vivermos isoladamente. É dividindo 
nossa inteligência, colaborando com os demais, compartilhando 
experiências e aprendizados e praticando a empatia que as novas 
gerações conseguem aprimorar o que foi feito no passado, desco-
brindo tecnologias e técnicas que facilitem o dia a dia das pessoas. 
O cérebro é ligado a nossa criatividade, que pode ser considerada 
a mãe da inovação e isso é de grande valia dentro das empresas. É 
preciso potencializar esse pensamento inovador e utilizar as neu-
rociências como aliadas para o desenvolvimento de organizações 
preparadas para o futuro. Organizações que compreendam o ser 
humano de forma geral, não apenas como um comprador ou cola-
borador, mas indo a fundo na sua essência aproveitando todo seu 
potencial e oferecendo soluções quase personalizadas para cada 
tipo de pessoa, valorizando sua individualidade e emoções.

Nosso cérebro passou a ser 
estudado com mais
frequência e intensidade
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ESTRATÉGIAS NA MESA 
E NAS TELAS
 Você já percebeu como os reality shows são construídos para fornecer uma  
espécie de narrativa? Muito da crítica sobre a edição desses programas mora 
justamente no fato de parecerem provocar os participantes para situações 
específicas que geram comentários nas redes sociais. Apesar disso, é possível 
aprender muito com eles. Séries sobre negócios reais, independente do ramo, 
podem fornecer dicas muito valiosas para você. Por isso, vamos te indicar três 
deles para maratonar nos próximos dias.

Em listas de séries sobre empreendedorismo e negócios você 
encontrará facilmente indicações como Mad Man, Breaking 
Bad, House of Cards e The Office, além dos clássicos de ges-
tão como Shark Tank e O Sócio. Nesse mesmo embalo, as 

séries Dinheiro à Mesa e Restaurantes em Risco podem fornecem 
boas lições para empreendedores e empresários, além de informa-
ções interessantes sobre diferentes culturas. Embalados na cres-
cente onda da culinária, estes não são programas de receita e nem 
mesmo competições a exemplo de MasterChef. O que está em jogo 
não é a permanência no programa ou a reputação, mas o negócio e 
o sustento dos proprietários. 
Million Pound Menu, ou Dinheiro à Mesa é um reality com duas 

temporadas em que investidores assistem a dois ou mais pitches 
para decidir se aquele tipo específico de negócio se encaixa em seus 
investimentos, se a marca tem apelo comercial claro, se o produto é 
promissor e se o plano de negócios é aparentemente viável e realis-
ta. Uma degustação mostra aos interessados se o produto é similar 
ao que foi apresentado e os empreendedores têm a possibilidade de 
gerenciar um restaurante piloto por dois dias. Durante o teste, os 
investidores buscam perceber qual será a reação do público diante 
do novo restaurante, capacidades de liderança e gestão de crise, a 
qualidade e a consistência do produto final.
Não é raro ver apontamentos sobre como o produto não atende à 

demanda, que busca um público-alvo que não irá consumi-lo com 

frequência para cobrir os custos, não agrada a uma parte consi-
derável do público, tem problemas na projeção financeira, etc. As 
capacidades de adaptação do produto ou do modelo de negócio são 
as chaves para que a futura empresa tenha sucesso.
Restaurants on the edge, ou Restaurantes em Risco reúne três espe-

cialistas em culinária e design viajam pelo mundo para transformar 
restaurantes com problemas em lugares prósperos e lucrativos, que 
aproveitem o máximo que a comunidade pode lhes oferecer. Sem 
dar maiores spoilers, pode-se dizer que a maioria dos restaurantes 
analisados sofre dos mesmos problemas: não está conectado com a 
comunidade local, tem altos custos de produção, pouca ou nenhuma 
divulgação e um ambiente inapropriado ou amador. 
O que a série apresenta são formas de criar conexão com o local 

através dos aspectos visuais, dos produtos e da comunicação com o 
público. Da mesma forma que eles, cabe a nós e às nossas empresas 
buscar formas de superar esses obstáculos e criar conexões mais 
firmes e duradouras.

Angela Zatta
angela@editoraexito.com.br

Devemos criar conexões mais 
firmes e duradouras para 
nossas empresas
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A ISO DA
INOVAÇÃO
Com certeza você já ouviu falar da ISO. Talvez ainda tenha calafrios apenas 
por ouvir esse nome, ou talvez encare os processos de normatização 
com mais naturalidade por ter visto os benefícios que trazem para a 
empresa. Muito conhecida pela normatização da gestão da qualidade 
(9.000) e da gestão ambiental (14.000), a ISO passa a apontar para 
mais um horizonte: a gestão da inovação. Prepare-se para implantar a 
ISO 56.000 ou a ISO da Inovação!

Provavelmente a ISO é a última coisa que você pensa quando 
o assunto é inovação. Com início oficial em 1947, a Organi-
zação Internacional de Padronização presente em 161 países 
em busca de facilitar a coordenação internacional e a uni-

ficação dos padrões industriais. Em evolução desde a abordagem 
científica da gestão da qualidade, ao longo da década de 1980 as 
ISO buscam se atualizar constantemente e agregar novas famílias 
de normas capazes de melhorar processos e controles em diversos 
setores em todos os tamanhos de empresas. A mudança da vez veio 
com a ISO 56.000, que prevê uma mudança na gestão da inovação.
Enquanto empresas de todos os portes e segmentos tentam repensar 

seus produtos e serviços ou seus modelos de negócios para continuar 
em uma posição competitiva no mercado, a norma vem para apontar 
caminhos e permitir que o processo de inovação gere valor — caso 
contrário, seguiria sendo apenas uma ideia. A nova norma resulta 
de 10 anos de estudos e pode ser aplicada em qualquer empresa, de 
qualquer porte e em qualquer segmento. Em outras palavras, é bem 
democrática. Além disso, estimula o nascimento de novos produtos 
ou até mesmo a criação de novos mercados a partir do gerencia-
mento de insights para permitir a entrada em novos mercados com 
maior valor agregado.

DIFICULDADES PARA INOVAR
Problemas ligados à falta de gestão e planejamento dominam os 

fracassos na hora de implantar soluções inovadoras. Muito mais do 
que o aspecto financeiro, a falência desse tipo de projeto tem mais 
fundamento ao se deparar com a falta de uma liderança visionária, 
em que não encontra na equipe uma pessoa capaz de coordenar 
a prática. Isso pode acontecer por falta de pessoal capacitado ou 
também porque a cultura empresarial não permite.
Outro obstáculo é a dificuldade de estabelecer metas e mensurar 

resultados. Processos pouco estruturados, sem KPIs claros (indica-
dores-chave de desempenho), impossibilitam a análise. Ao mesmo 
tempo, é fundamental conseguir calcular o ROI de inovação. Mas 
tudo isso só será revertido se a empresa contar com uma equipe 
realmente engajada. Não é uma má ideia criar um conselho de ino-
vação para auxiliar a aplicação e continuidade da gestão da inova-
ção, assim não é necessário contratar mais pessoas responsáveis 
apenas por fazer esse acompanhamento.

OS 8 PILARES
Por entender que a inovação pode ocorrer em um produto, serviço, 

processo, modelo, método ou qualquer combinação destes objetos, 
a ISO apresenta o conceito de inovação caracterizado por novidade 
e valor com base em pilares como abordagem de processos, lide-
rança com foco no futuro, gestão de insights, direção estratégica, 
resiliência e adaptabilidade, realização de valor, cultura adaptativa 
e gestão das incertezas. 
Se você já tem alguma experiência com modelos de gestão, não vai 

estranhar nenhum deles. As lideranças de uma organização pre-
cisam se voltar à inovação para conseguir direcionar as pessoas e 
criar situações que viabilizam o futuro emergente. Uma liderança 
que não for visionária e inspiradora dificilmente conseguirá gerir 
adequadamente a inovação. Da mesma forma, resiliência e adap-
tabilidade são exigências para todos os profissionais por permitir 
indicar as demandas do mercado, olhar tendências e oportunidades.
O que esses pilares prevêem é a criação de um ambiente favorável à 

criatividade e inovação. Assim, a organização entende que nenhuma 

Nenhuma ideia de melhoria 
morre antes de 
ser testada
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ideia morre antes de ser experimentada de forma que todas as ve-
zes que um colaborador ou um consumidor apresentam um insight 
de melhoria de processos, produtos ou serviços, a ideia é testada 
e implementada. Em contrapartida, é lógico que a implementação 
caminha de mãos dadas com a gestão de riscos e é exatamente por 
isso que a ISO 56.002 tem integração com outras normas como a 
ISO 9001 e ISO 14001, para prever a perigos, ameaças, oportuni-
dades e vulnerabilidades.

COMO IR PARA A PRÁTICA?
O caminho da implementação nunca é simples. Muitos empreen-

dedores se frustram por não conseguir tirar as ideias dos post-its e 
colocar na prática porque lhes falta a criação real de um ecossis-
tema de inovação. De acordo com alguns materiais produzidos por 
Alexandre Pierro, fundador da PALAS, consultoria pioneira na im-
plementação da ISO 56.002, a ISO ainda não divulgou um número 
oficial de certificações no mundo, embora seja possível aferir que 
a quantidade se aproxima de 70 empresas no mundo. 
Uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas para 

implementar a inovação de fato era a perda de tempo na tentativa 
de implementar técnicas como o Canvas, Design Thinking e Scrum, 
que podem ser ótimos facilitadores, quando vão para a prática de 
fato. Esse caminho da teoria até a prática não é assim tão simples 
na maioria das organizações e nem todas possuem recursos o su-
ficiente para investir em capacitações para implantação. Outras 
também não encontram espaço para isso dentro da sua cultura – 
normalmente são empresas com uma cultura mais tradicional e 
fechada. Por mais que invistam em capacitações, algumas têm a 
sensação de que os resultados cumprem uma função de engajar, 
empolgar, mas sem promover nada duradouro.
A criação de uma cultura realmente voltada para a inovação é jus-

tamente a proposta dessa nova ISO. O primeiro passo é fazer um 
diagnóstico da empresa para identificar sua aderência aos oito pi-
lares e seu nível de maturidade com a inovação, do qual dependerá 
a duração da implementação. Via de regra, ela deve durar de seis 
a oito meses e pode ser realizada na empresa toda, em um único 
departamento, em várias unidades ao mesmo tempo e até mesmo 
em países diferentes.
Na gestão de riscos, a empresa vai considerar as ameaças e ava-

liar seu contexto, seu direcionamento estratégico, situação atual e 

planos para o futuro. É aqui que a cultura da inovação começa a 
nascer. E depois de estudar bastante é que a equipe vai começar a 
gerir seus próprios insights inovadores, baseando-se em processos 
definidos para auxiliar a gestão. 
A norma entende que não há um método único que deve ser aplica-

do em todas as empresas, ao contrário, aponta caminhos para que 
cada organização crie a sua maneira de ver, implantar e rentabilizar 
a inovação. Isso significa que a implementação tende a ser muito 
mais subjetiva e complexa do que as demais normas com requisitos. 
Sem um check-list, as ações precisam ser testadas para identificar 
os gaps e garantir o comprometimento durante a implementação e 
depois da certificação para conseguir colher bons frutos.

A norma aponta 
caminhos para 
criar a inovação
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Crematório
São Judas Tadeu
Mais um espaço construído como extensão 
dos serviços que a funerária oferece.

Agende uma visita:

R. Ângelo Albiero, 123 - Oficina, Videira - SC

(49) 3566 1749

gruposaojudastadeu.com.br

O Grupo São Judas Tadeu possui crematório próprio, 
com moderna tecnologia para a não liberação de 
gases poluentes.

A cremação possui várias vantagens, desde aspectos A cremação possui várias vantagens, desde aspectos 
econômicos e ecológicos, o que levam a escolha da 
cremação. A economia de espaço para a construção 
de novos túmulos ou gavetas e não ter despesas pós 
cremação também devem ser consideradas.

https://gruposaojudastadeu.com.br/
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O COMÉRCIO LOCAL 
PRECISA DO SEU APOIO  
Em tempos de e-commerce, em que tudo é fácil de ser adquirido e pode vir 
de todos os cantos do mundo, valorizar o comércio da cidade onde se vive 
e principalmente os pequenos comerciantes ou profissionais nunca foi tão 
importante. O incentivo dos clientes para que as pessoas cresçam nos ramos 
que atuam é fundamental para que o negócio dê certo e prospere. Em tempos 
incertos e com a crise econômica podendo se intensificar, a prática de fortalecer 
o comércio local se faz ainda mais necessária. 

Quando o Covid-19 foi percebido como um vírus altamente 
contagioso, foi preciso tomar medidas drásticas relacio-
nadas ao contato de pessoa para pessoa e convívio social. 
Grandes potências mundiais estabeleceram que o isola-

mento e distanciamento social seriam medidas necessárias. Essas 
medidas chegaram ao Brasil, fazendo com que todas as empresas 
que não fossem consideradas de serviços essenciais (como os merca-
dos e postos de gasolina), mantivessem suas portas fechadas e não 
recebessem clientes. Isso preocupou toda a população e deu uma 
balançada na economia gerando um cenário de pânico e incertezas. 
Levando em conta esse cenário, os pequenos empreendedores e 

trabalhadores autônomos foram os que mais sofreram. A maioria 
deles não possuía uma reserva financeira para um longo período 
sem vendas, podendo correr o risco de fechar e gerar desemprego.  
Já conversamos algumas vezes sobre a importância de valorizar e 
incentivar o comércio local, mas precisamos reforçar essa prática. 
O comércio local é importante na geração de empregos. Indepen-

dente do segmento sempre é necessária mão de obra. A demanda 
tende a aumentar quando os negócios prosperam e estão em uma 
boa fase de vendas. É importante que nesse processo as empresas 
também se apóiem, tendo comerciantes locais como seus parceiros 
e fornecedores. 
Comprando na sua cidade, você tem os serviços e mercadorias 

próximos sem ter que se deslocar para grandes centros ou esperar 

dias/meses pela entrega. Com o comércio local girando, aumentam 
as opções de produtos, gerando a competitividade e fazendo com 
que os preços do mercado fiquem mais atrativos. Isso gera mais im-
postos pagos, movimentando a economia da cidade. Assim, abre-se 
espaço para o surgimento de novos setores, possibilitando soluções, 
inovações e investimentos para região onde você mora, valorizando 
o lugar. 
Por isso, para ajudar o comércio local, é importante que você efetue 

todas as suas compras na cidade onde mora, priorizando as coisas 
básicas e depois partindo para as maiores sempre negociando para 
que o negócio seja bom para ambos. Você também pode colaborar 
divulgando as redes sociais das empresas, compartilhando suas pro-
moções e produtos ou falando sobre uma experiência positiva, isso 
faz com que você gere interesse de outras pessoas pela empresa e 
ao mesmo tempo as conscientize sobre a importância de colaborar 
com o negócio local. Se você não pode ir à loja uma solução ótima 
é adquiri vale-compras ou cartões de presentes para poder retirar 
seus produtos em outro momento, assim como pedir um delivery 
no caso das empresas de comida. Seja um incentivador! 

Larissa Lucian
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O comércio local é 
extremamente importante na 
geração de emprego
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AS TECNOLOGIAS E A 
SAÚDE VISUAL

SAÚDE

A  revolução tecnológica tem trazido uma falsa sensação 
de conforto e uma aparente segurança no cotidiano das 
pessoas, porém ela não vem sozinha e como acontece 
com tudo o que é novo, os efeitos colaterais vão surgin-

do aos poucos à medida que a tecnologia vai se tornando mais 
disponível e mais utilizada pela população. 
Hoje não vivemos mais sem celulares (Smartphones) e sem 

computadores. Toda nossa vida pessoal e profissional gira em 
torno dessa tecnologia, nesse cenário que surgem os sintomas 
visuais da vida moderna: dor de cabeça, dor nos olhos e can-
saço visual frequente. 
Essa tecnologia acoplada ao nosso corpo também mudou nossos 

hábitos de vida. Ao acordar logo abrimos os olhos, que come-
çam a captar a imagem do mundo ao nosso redor, ou melhor 
dizendo, “do celular ao nosso redor”. Saímos da cama vendo 
e-mails (já ultrapassados), grupos de WhatssApp, Instagran e 
Facebook, como robôs seguimos até a cozinha, hipnotizados 
pelos nossos “Gadgets” (tranqueiras, traduzindo do Inglês para 
o português). O café da manhã não é mais em família, até po-
dendo ser, mas apenas em presença física, pois continuamos 
vidrados cada um no seu celular. 
Chegando no trabalho, mais computador, durante o dia todo 

na maioria das vezes, mantendo nossos olhos focalizados para 
perto, como se o mundo quatro metros a nossa frente, não exis-
tisse. Durante o almoço, mantemos nossa atenção ao mundo 
de perto, tentando nos manter informados do mundo, ou tra-
balhando respondendo mensagens de WhatssApp que não fo-
ram respondidas no trabalho – o que também é uma mudança 
de hábito, pois o horário do almoço virou hora de “responder 
mensagens”. Logo após o almoço vem mais um turno de mundo 
de perto, em frente ao computador.
Finalmente chega o final do dia, vamos relaxar. Academia? 

Bicicleta? Caminhada? Ou ver WhatsApp, Instagram e Face-
book? Provavelmente a última opção, procrastinando o resto 
das suas atividades necessárias para uma vida que valha a 
pena ser vivida. É chegada a tão esperada hora de dormir. É o 

momento de relaxar o corpo, respirar com mais calma, desco-
nectar a mente da correria do dia. Opa, desculpem-me, achei 
que estava em 2001... 
Atualizando: É chegada a tão esperada hora de dormir, pegamos 

o celular e relaxamos, vendo o que tem de legal nas redes sociais, 
ao invés deitar e relaxar de verdade, mantemo-nos focados nas 
“tranqueiras” até o sono vir, se é que ele vai chegar, afinal seu 
cérebro está a mil com os diodos do LED de seu smartphone 
bombardeando sua retina e seu cérebro já esgotados.
A matemática portanto é simples: se acordo as seis horas da 

manhã e vou dormir as 23 horas, eu passei 17 horas do meu 
dia, focalizando meus olhos para perto, em um celular e/ou 
computador. Qual o resultado dessa equação algébrica simples? 
Voltamos então para a fisiologia dos olhos:
Ao olharmos para perto nossos olhos fazem três esforços intensos:
1) Convergência dos globos oculares para o mesmo ponto fo-

cal de perto;
2) Acomodação do cristalino (lente natural do olho) para per-

to, num processo de contração muscular do corpo ciliar;
3) Constrição pupilar pelo musculo esfíncter da pupila, para 

melhor focalização.
Ou seja, três ações musculares intensas, durante 17 horas do 

dia, praticamente ininterruptas. Isso equivale a você subir na 
esteira e correr por horas a fio, sem intervalo. As pernas não 
aguentam e nem os nossos olhos. Quer dizer que estou “for-
çando meus olhos” toda vez que fico olhando para perto? Então 
meus olhos e minha cabeça doem tanto no final do dia, porque 
estou judiando deles o tempo todo? Sim, agora acredito que 
você saiba a reposta.
Obviamente, como um clichê na medicina, forço-me a dizer 

que cada caso é um caso e você precisa sem dúvida alguma 
procurar o oftalmologista de sua confiança para fazer uma ava-
liação na busca de outras causas de dores dos olhos e/ou dor 

Ao olharmos para perto 
nossos olhos fazem três 
esforços intensos
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de cabeça.
Mas há solução para isso, se eu me 

enquadrar nesse grupo de pessoas que 
não tem doença nos olhos, mas sim um 
uso excessivo dos olhos? A resposta, já 
esta na própria pergunta (uso excessivo 
dos olhos). Precisamos relaxar os olhos, 

desviar o foco para longe, devemos es-
quecer os celulares, que pior ainda, tra-
zem outros danos aos olhos e a vida. 
Existe uma regra simples, que pode nos 
ajudar muito: “The Twenty Rule” ou 
“Regra dos 20”: A cada 20 minutos de 
focalização dos olhos para perto (até 
70 centímetros de distancia), focalize 
por 20 segundos os olhos para longe, a 
20 pés (seis metros) de distância. Isso 
fará um relaxamento de todo esforço 
de focalização de perto, melhorando e 
muito seus sintomas de cansaço visual. 
Outra dica é ver o mundo pelos seus 
olhos, sem necessidade de comparti-
lhar tudo com todos. Ame e viva cada 
momento, eles ficarão na sua memória 
para sempre.

Veja o mundo pelos seus 
olhos, sem necessidade 
de compartilhar tudo 
com todos

Ricardo Alexandre Stock, 
Oftalmologista - CRM SC 9540 -RQE 6151

ricardostockreal@gmail.com 

https://belottostock.com.br/2017/01/30/ergoftalmologia-em-escritorios-de-contabilidade-a-sindrome-visual-do-computador-svc/


26 REVISTA ÊXITO
Jun/Jul 2020

ATIVIDADE FÍSICA E 
DESENVOLVIMENTO

SAÚDE

Praticar atividades físicas e esportivas é uma necessidade 
do nosso corpo que nos acompanha desde a infância. Os 
profissionais Alexandre Gatelli Licenciado e Bacharel em 
Educação Física, com Especialização em Atividade Física e 

Performance Humana e Leandro Gatelli Licenciado e Bacharel em 
Educação Física, contam com mais de 10 anos de atuação na área 
e explicaram para a nossa redação que realizar atividades físicas 
regularmente além de importante é necessário! Se você pensa que 
apenas os músculos são fortalecidos nessa prática, está muito en-
ganado. Ela está associada a todo nosso organismo e tem ligação 
com questões emocionais e hormonais, além de estar presente no 
nosso desenvolvimento da infância até a velhice. 
Quando crianças desenvolvemos nossa coordenação motora e geral-
mente depois que passamos pela primeira infância nosso instinto 
por brincar e descobrir coisas novas nos faz muito ativos. Corre-
mos, brincamos de pique-esconde, subimos em árvores, andamos 
de bicicleta, jogamos bola, dançamos e estamos em movimentação 
constante o que faz com que o nosso corpo cresça reagindo a es-
ses estímulos.
Para Alexandre, “na infância as atividades físicas são benéficas em 
inúmeras questões, pois fazem com que a criança perceba o seu 
corpo e aprenda sobre ele. Elas percebem do seu jeitinho a função 
que cada articulação tem e quais as suas funcionalidades no cor-
po. Identificam mesmo inconscientemente, que para cada tipo de 
atividade que executam, precisam utilizar uma parte do corpo ou 
fazer um esforço diferente e assim conseguem entender que para 

pular precisam fazer um tipo de esforço e para correr fazem outro”. 
As crianças acabam aprendendo sobre seus limites também, o que 
faz com que não se machuquem e desejem executar aquela tarefa 
completa da próxima vez, fazendo com que treinem e desenvolvam 
suas habilidades. Através das atividades físicas conseguimos perce-
ber o estímulo no crescimento e desenvolvimento da criança, assim 
como a melhora na sua postura e equilíbrio. Os ossos, músculos e 
articulações são mais fortes e elas desenvolvem o domínio sobre 
o próprio corpo mais facilmente. A saúde também é melhor e os 
índices de obesidade e depressão são menores, pois elas são mais 
ativas. São crianças mais alegres e que têm facilidade e desenvol-
tura para socializar com outras crianças e adultos. Elas também 
se tornam adultos ativos e mantém a qualidade de vida. 
É importante que na vida adulta as pessoas continuem praticando 
atividade física de maneira regular como faziam na infância e ado-
lescência, para manter o corpo e mente funcionando de maneira 
saudável. Os benefícios da prática regular de atividades físicas e 
desportivas na vida adulta são: a prevenção de desenvolvimento de 
doenças crônicas como hipertensão e diabetes; controle dos níveis 
de colesterol; colaboração no tratamento da ansiedade e depres-
são; melhora no condicionamento cardiorrespiratório; prevenção 
de doenças associadas ao sedentarismo; controle de peso; melhora 
nas dores corporais e incapacidade funcional; melhora nas ques-
tões relacionadas a auto-estima; redução do estresse e aumento da 
sensação de bem-estar; melhor desempenho cognitivo; melhora na 
qualidade do sono; maior disposição para realizar as atividades do 
dia a dia e melhora no convívio social.
Conforme vamos envelhecendo o nosso corpo não tem mais o mes-
mo vigor e energia que antes e não responde a alguns estímulos 
com tanta intensidade e rapidez, passando a diminuir a produção de 
algumas substâncias essenciais. De acordo com Leandro, “É impor-
tante que nessa fase os idosos continuem levando um estilo de vida 
saudável aliado a prática de exercícios, para que o corpo continue 

As atividades físicas fazem com 
que a criança perceba o seu corpo 
e aprenda sobre ele

Nosso corpo é movido por estímulos. Cada gesto ou passo geram sensações 
diferentes e únicas em nosso organismo. Para que o corpo, a mente e o 
espírito fiquem em sintonia e com pleno funcionamento de todos os órgãos, 
precisamos fazer atividade física de forma regular. Os Educadores Físicos 
Alexandre e Leandro Gatelli em conversa com a redação da Êxito, falaram 
sobre a importância das atividades físicas no nosso desenvolvimento físico, 
motor e emocional ao longo de todas as fases da vida.  
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com bom nível funcional preservando a integridade física, óssea e 
muscular”. Continuar praticando exercícios reduz a necessidade 
de aparelhos para auxiliar na locomoção de idosos, fazendo com 
que mantenham o seu ritmo de caminhadas. Essa prática também 
auxilia na melhora da reação do corpo ao precisar pegar um obje-
to ou se equilibrar para evitar uma queda. As atividades também 
estão relacionadas a diminuição de consumo de medicamentos e 
retardo dos declínios das funções cognitivas. 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
afirma que: “praticar atividades físicas e esportivas é um direito 
das pessoas, não um dever”. De acordo com o PNDU no Brasil 70% 
da população é composta por não-praticantes de atividades, o que 
é preocupante. Geralmente as atividades físicas e desportivas são 
negligenciadas na vida das pessoas por conta da rotina agitada e a 
falta de tempo, logo é preciso de um estímulo para começar. “An-
tigamente as pessoas não tinham essa consciência da necessida-
de da prática de atividades físicas regularmente, principalmente 
porque a maioria delas trabalhava em funções que lhe garantiam 
um gasto energético maior e assim eram mais ativas”, explicam os 
profissionais. Vale ressaltar também que a alimentação era mais 
saudável, porque ingeriam mais alimentos orgânicos, cereais e car-
nes e menos junk foods, além de terem mais tempo destinado ao 
preparo dos alimentos.  Algumas pessoas trabalham diariamente 
em serviços braçais que exigem um bom condicionamento físico 
e proporciona um gasto energético maior, transformando as ativi-
dades físicas em algo ainda mais indispensável em termos de saú-
de, bem-estar, autoestima e longevidade. “Tudo o que foi exposto 
até agora faz do exercício físico um investimento necessário em si 
próprio, como prevenção e não como remediação. É recomendável 
evitar o excesso de desculpas e inserir na agenda um tempo para 
as atividades”, concluem. 
Em tempos de pandemia foi preciso mudar hábitos e adaptar a ro-
tina de exercícios, focando em atividades que poderiam ser feitas 
em casa. Deve ser traçada uma estratégia elencando os dias e horá-
rio pra se exercitar, a escolha dos exercícios e os objetivos a serem 
alcançados. Essa rotina deve ter muita disciplina e persistência. 
Com um pouco de criatividade e alguns acessórios improvisados ou 
adquiridos, pode-se montar uma rotina interessante de exercícios. 
Vale ressaltar que essa rotina de exercícios em casa é recomenda-
da somente em casos como esse que exigiu o isolamento social, 
afinal somente a orientação do profissional de educação física e 
equipamentos profissionais farão com que você faça os exercícios 

da maneira correta e alcance seus objetivos. Um profissional ca-
pacitado, tem toda a bagagem de conhecimento teórico e prático 
para instruir corretamente cada indivíduo dentro de suas particu-
laridades, contribuindo para uma vida mais saudável e feliz.

No Brasil 70% da população 
é composta por não praticantes 
de atividades
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Parece que ninguém sabe o que está falando: primeiro não era 
pra usar máscara, agora é; o pico era pra ser em abril mas 
ainda não chegou; a doença que só matava idoso, impede as 
crianças de ir à escola; o vírus que parece gripe com perda 

de olfato, ou pode não ter nada, ou qualquer coisa; Cloroquina pa-
rece que funciona ou talvez não.
Nada faz sentido!
Não se sabe quando isso vai acabar, se vai acabar, ou quando te-

remos esse tipo de respostas.
É uma doença nova. Esse é o problema.
Aprendemos conforme vai acontecendo, o que já nos custou mais 

de 350 mil vidas.
O motivo pelo qual algumas pessoas adoecem de forma grave, outras 

de forma leve e por que algumas nem sequer adoecem é desconhecido.
Pode ser que seja um fator genético, ou que tenha a ver com idade, 

é possível que se associe com outras doenças - tudo é plausível!
Talvez daqui cinco anos descobriremos que existe um gene que 

protege alguns, ou que está ligado a quadros graves. Talvez pos-
samos entender por que os países europeus tiveram mais mortes 
que o Sudeste Asiático; e por que países com condições precárias 
de higiene e mega populosos como Índia, foram menos acometidos 
que países ricos.

SOBRE NOSSO PAÍS
O Brasil têm 200 milhões de pessoas, não adianta comparar com 

números absolutos de países menores como Itália nem tampouco 
com maiores como Estados Unidos... Mesmo que fossem países 
com igual extensão territorial e população, não temos as mesmas 
condições climáticas, de etnia, hábitos alimentares, vacinas...
Além disso apesar de todos os doentes terem o vírus, nem todo 

mundo que tem o vírus fica doente!
Hoje, no Brasil, temos mais de 25 mil mortos e poderia ser muito 

pior.
Brasil é um país mais quente – o vírus se propaga e persiste vivo 

no ambiente mais tempo em temperaturas mais frias.

Aparentemente o vírus tem uma velocidade de propagação muito 
maior em locais onde a densidade demográfica é mais alta, por isso 
o acometimento maior nos grandes centros.
A doença tem uma mortalidade maior em faixas etárias altas; po-

pulação mais jovem mortalidade é menor.
Somos um país multi-étnico. A miscigenação racial fortalece genetica-

mente a espécie. Quanto maior variabilidade genética mais resistentes.
Outro fator é a imunidade. Não se sabe ao certo, mas países com 

mais vacinas e mais doenças, criam uma população que tem um 
sistema imunológico mais “forte”...

E O QUE PODEMOS CONCLUIR DISSO TUDO?
1) Uma doença que acometeu em menos de 6 meses todos os con-

tinentes, infectou mais de 5 milhões de pessoas, matou mais de 
350 mil é coisa séria!
2) Higiene, álcool, máscara e bom-senso diminuem a dissemina-

ção do vírus!
3) Nosso país é único: não somos Itália, não somos China. Es-

queça comparações.
4) Pânico não salva vidas
5) Informação quando bem utilizada pode salvar!

Cuidem-se!

A miscigenação racial 
fortalece geneticamente 
a espécie
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O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é um transtorno psi-
quiátrico de ansiedade  comum, crônico e duradouro, que tem 
como característica principal a presença de crises recorrente de 
obsessões e compulsões. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), está entre as dez maiores causas de incapacitação. Cerca 
de 4 milhões de brasileiros sofrem com a doença.  
As obsessões são pensamentos, impulsos, ideias ou imagens que invadem 

a mente de forma recorrente e persistente de forma indesejada. A única 
maneira de se livrar desses pensamentos é realizar algum ritual próprio 
de compulsão seguindo várias regras, etapas rígidas e pré-estabelecidas 
como uma forma de aliviar a ansiedade, muitas pessoas com TOC voltam 
para checar várias vezes se as portas de casa ou do carro estão trancadas. 
Alguns pacientes acreditam que algo muito ruim pode acontecer se não 
realizarem um ritual de forma correta, porém, chega um momento em 
que nem a realização desses rituais é capaz de conter a ansiedade, agra-
vando os pensamentos obsessivos  e comprometendo a rotina.
Os sintomas de TOC envolvem alterações no comportamento que vão 

além da prática de rituais, compulsões, repetições e incluem ainda o há-
bito de evitar algumas situações, com preocupações excessivas, dúvidas, 
pensamentos impróprios ou ruins e das emoções como medo, descon-
forto, aflição, culpa e depressão. Em virtude do medo excessivo como, de 
cometer falhas e ser julgado por isso, faz com que muitas pessoas evitem 
situações ou locais, comprometendo o seu desenvolvimento interpessoal. 
Em geral as pessoas confundem um perfeccionismo exagerado e mania 

de limpeza com a doença, o que faz com que se auto diagnostiquem ou fa-
lem sobre o assunto de forma banalizada. Precisamos lembrar que o TOC 
é um transtorno de ansiedade, que gera crises e faz com que o paciente 
não consiga controlar os próprios pensamentos. 
As causasda doença não são muito claras ainda para a medicina, porém 

estudos mostram que é um problema multifatorial e que parece existir uma 
conexão entre o transtorno e anormalidades em certas áreas do cérebro 
que utilizam serotonina. O histórico de doenças familiares e fatores psico-
lógicos como traumas na infância podem ter relação com esse transtorno.
Para buscar um tratamento é preciso consultar profissionais da área de 

psicologia e psiquiatria que possam indicar o medicamento e a terapia cor-
reta para cada pessoa e para cada caso. O tratamento pode contar com Te-
rapias Cognitivas Comportamentais, com a duração que o paciente precisar 
tornando sua vida o mais normal possível livre de compulsões e obsessões.

As causas do TOC ainda 
não são muito claras para 
a medicina

“Somos uma geração que conhece bem transtornos psicológicos/psiquiátricos 
e fala abertamente sobre eles, como forma de alerta e prevenção. Em algum 
momento você deve ter lido sobre o assunto e de repente você começa a ficar 
com um medo absurdo de cometer erros que te levem a fracassar ou passar 
vergonha em alguma situação e passa a evitar viver aquilo, você organiza tudo 
em uma ordem específica e fica confuso ou muito irritado quando alguém 
bagunça tudo.Você tem sistemas de organização que podem dar um nó na cabeça 
das outras pessoas. Isso tem um nome: Transtorno obsessivo compulsivo, o 
popular: TOC.”
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Antes de 1930, ou na chamada era da produção, quando 
o pensamento clássico sobre a administração era bastante 
vigente, o vendedor deveria apenas realizar vendas. Isso 
não é óbvio e nem é um erro – sua principal atividade era 
conseguir pedidos para entregar mercadorias que aten-
diam as necessidades de curto prazo. A ação do setor de 
vendas em si estava de acordo com a necessidade da so-
ciedade ocidental da época, que vivia a industrialização e 
já tinha (teoricamente falando) deixado para trás os mode-
los extrativista e agrícola.

Até os anos 1960, por sua vez, a atividade dos vendedores 
sofreu uma lenta modificação. Se a crise de 1929 trouxe algu-
ma consequência para o consumo, já deveríamos esperar que 
o vendedor alterasse sua abordagem para tentar convencer o 
potencial cliente a comprar. O perfil desse profissional passa 
a ser bastante guiado pela persuasão em uma sociedade que 
começa a compreender algumas mudanças necessárias no 
modo de produção e relacionamento. Algumas importantes 
teorias administrativas também inspiraram essas mudanças, 
tais como a Teoria dos Sistemas, a Teoria da Contingência e a 
ideia do Desenvolvimento Organizacional.

TEORIA 
DOS SISTEMAS

Enquanto a escola clássica ti-
nha uma visão mais técnica so-
bre as empresas, as abordagens 
comportamentais (como o caso 
das Relações Humanas) davam 
mais foco para os fatores huma-
nos. Então, o que faltava? Uma 
teoria que apresentasse a ideia 
de que a organização é um siste-
ma formado por um sistema téc-
nico e um sistema social que se 
influenciam mutuamente e são 
cercados pelo ambiente exter-
no. Ao analisar a empresa com 
uma abordagem mais aberta, 
o papel da administração seria 
cuidar do desempenho global 
do sistema e não apenas dos 
processos internos.
 
TEORIA DA CONTINGÊNCIA

Proposta inicialmente por Joan 
Woodward, pressupõe que 
as empresas evoluem de uma 

estrutura mecanicista para uma 
estrutura orgânica conforme a 
tecnologia avança. Posteriormen-
te, a teoria ganhou popularidade 
ao evidenciar que as empresas 
aumentam sua formalização à me-
dida que evoluem e se adaptam 
ao ambiente em que estão inse-
ridas. Segundo os adeptos dessa 
teoria, as empresas são sistemas 
abertos, que podem se adaptar às 
contingências do ambiente. Isso 
significa que as organizações são 
orgânicas e não há um modelo 
padronizado capaz de dar conta 
da sua complexidade.

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL (DO)

Uma espécie de programa educa-
cional de longo prazo que busca 
melhorar os processos de reso-
lução de problemas e renovação 
da empresa por meio de uma ad-
ministração mais colaborativa e 
efetiva dos grupos internos. 

POR DENTRO 
DAS TEORIAS

Mas com o toyotismo e a Administração da Qualidade nos anos 1970, 
a sociedade mudou mais uma vez e a atenção dos pesquisadores or-
ganizacionais se voltou para a tentativa de compreender as formas 
de interação entre vendedores e consumidores em busca de uma 
resposta à mudança no comportamento do consumidor ocidental. E 
em meados dos anos 1980, quando o mercado passa a exigir maior 
qualificação e novas competências, o vendedor deixa de ser um ti-
rador de pedidos para se tornar um agente de negócios. Assim, dos 
anos 1960 aos anos 1990, o conceito de marketing passa a dominar 
as relações entre vendedores e clientes. O objetivo do profissional 
de vendas muda de foco para buscar satisfazer as necessidades do 
comprador, em um papel claro de solucionar problemas.
Na esteira da competitividade, entra em cena o marketing de rela-

cionamentos, que busca construir parcerias para atender as neces-
sidades de longo prazo de vendedores e consumidores. Com o ob-
jetivo de criar valor, a função do vendedor passou a trazer inúmeros 
benefícios para a sociedade moderna e também para o interior das 
empresas. Estruturas mais abertas, dinâmicas e propensas ao diálogo 
conseguem aproveitar com facilidade o exame que suas equipes de 
vendas fazem das necessidades dos clientes, confiam em sua pros-
pecção e previsão de vendas, e aproximam empresas de consumido-
res. Muito mais do que uma meta, eles são desafiados diariamente 
a desenvolver diferentes aspectos comportamentais, pessoais e de 
conhecimento para fazer seu trabalho da melhor forma possível.

32
REV

ISTA
 ÊXITO

Jun/Jul 2020



Mas como podemos investir neles?

. DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL

Já passou da hora de entendermos o desenvolvimento pessoal 
como parte da dualidade entre empresas e colaboradores. Com 
os vendedores não há diferença alguma. Investir em capacita-

ções para renovar o conhecimento, melhorar habilidades e promover 
melhores atitudes não é uma ideia nova, mas pode gerar ótimos resul-
tados com o time de vendas. Um estudo realizado pelo professor da 
FGV – EAESP, Nicolau André de Miguel, indicou um modelo prático 
para ligar os conhecimentos, habilidades, atitudes e outras caracte-
rísticas dos vendedores ao seu dia a dia, bem como alguns atributos 
apreciados e outros desfavoráveis aos vendedores e que impactam 
na concretização das vendas. 
Organizações de diferentes tamanhos certamente tem modos alter-

nativos de investir no desenvolvimento pessoal de seus colaborado-
res. Da neurociência às abordagens mais simples, todas acabarão 
concordando que os profissionais de venda precisam ter um auto-
conhecimento apurado para dominar o modelo KSAO explicado por 
Miguel, ou o antigo CHA que recebeu mais uma letrinha. Ter ciência 
dos seus conhecimentos já adquiridos e daqueles necessários para 
crescer na companhia e na carreira é fundamental para a elaboração 
de um bom plano de carreira direcionado para o futuro. De igual for-
ma, conhecer e melhorar as habilidades para utilizar as ferramentas 
e conhecimentos disponíveis, e trabalhar adequadamente com suas 
capacidades ou atitudes como a inteligência, inteligência emocio-
nal, tempo de reação, etc., é imprescindível para obter sucesso com a 
carreira de vendas. Isso porque já não desejamos somente um profis-
sional especialista ou generalista – queremos sempre um misto dos 
dois. E nessa perspectiva de desejar o melhor dos dois mundos, ca-
racterísticas adicionais como a personalidade, criatividade e capaci-
dade para enfrentar problemas passam a se enquadrar nessa antiga 
fórmula do CHA para transformá-la em CHAO (Conhecimento, Habili-
dade, Atitudes, Outras) ou outras variações como KSAO.
A proposta de Miguel a partir desse modelo busca fornecer bases 

para compreendermos a existência de diferentes tipos de vendedo-
res e assim conseguirmos investir neles de forma mais assertiva e não 
apenas mirando um modelo ideal, único e inalcançável. De acordo 
com o professor, existem dez grandes competências orientadas em 
diferentes escalas para os vendedores do fabricante e para vende-
dores dos distribuidores.
Enquanto os fabricantes priorizam a habilidade de ouvir dos vende-

dores, os distribuidores passam a valorizar em primeiro lugar a gestão 
do tempo. Em segundo lugar, fabricantes apostam na capacidade de 
estabelecer objetivos e meios, enquanto os distribuidores buscam um 
temperamento otimista com realismo. A comunicação eficaz é a ter-
ceira competência mais valorizada pelos fabricantes e nesse mesmo 
lugar encontra-se a habilidade de ouvir para os distribuidores. Você 
pode verificar as outras competências por ordem no quadro seguin-
te, mas o que mais nos interessa nesse momento é que você perceba 
como diferentes companhias passam a valorizar habilidades diferen-
tes para o mesmo profissional, adequando sua atuação aos objetivos 
e formas de ação da empresa.

VENDEDOR DO FABRICANTE VENDEDOR DO DISTRIBUIDOR

Habilidade de ouvir Gerenciamento do tempo

Capacidade de estabelecer 
objetivos e meios

Temperamento otimista e realista

Comunicação eficaz Habilidade de ouvir

Desenvolvimento profissional continuado Comunicação cortês

Gerenciamento de tempo Comunicação eficaz

Julgamento imparcial Desenvolvimento profissional continuado

Ética elevada Capacidade para fazer perguntas

Capacidade para fazer perguntas Habilidade de resolução de problemas

Capacidade para entender os tipos 
de compradores

Julgamento imparcial

Temperamento otimista e realista Outros
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O tipo de venda também pode definir algumas características dos 
vendedores. Para Miguel, as diferentes abordagens de vendas exi-
gem atributos distintos. Quem trabalha com fechamento de vendas, 
normalmente com poucas e promissoras visitas, que inicia os conta-
tos com os clientes de forma agressiva e emprega todas as habilida-
des técnicas de venda para fechar um negócio que inclui estabelecer 
uma necessidade emocional do produto ao comprador, deve ter um 
posicionamento extrovertido, enérgico, otimista e competitivo, com 
forte trabalho ético e autoconfiança alta. Os vendedores consultivos 
têm uma orientação de carreira que os ajuda a progredir na gerên-
cia corporativa, por isso são ótimos ao comercializar produtos de alta 
tecnologia ou serviços inteligentes. Eles têm muita paciência e de-
senvolvem um relacionamento rápido para fechar negócios e consul-
torias com os clientes para determinar as necessidades específicas 
dos produtos. São pessoas com mais consciência da sua imagem, 
orientadas para o trabalho em equipe, sem impulsividade e nem de-
sejo de assumir riscos extremos.
As vendas de relacionamento são muito dependentes da relação de 

longo prazo entre vendedores e clientes, o que requer muita paciên-
cia para que o negócio seja construído em conjunto. Isso implica na 
exigência de uma ética profissional bastante forte, consciência da in-
dependência das partes e muita cooperação. Esses vendedores ten-
dem a ser mais conservadores e tradicionais do que os demais. Por 
fim, para as vendas de demonstração não são exigidas muitas téc-
nicas de vendas. Este tipo de vendedor é bastante encontrado nos 
setores varejistas e no telemarketing, e tendem a gostar de pessoas, 
agir impulsivamente e ter alta energia física.
Conhecer o seu público-alvo e o cliente individualmente, saber quais 

são as suas preferências, seus hábitos e suas características é tão fun-
damental aos vendedores de hoje que essa característica pode até 
passar batida entre aquelas que mais chamam a atenção dos compra-
dores. Clientes em todas as esferas esperam ser atendidos sem dife-
renciação, com cortesia, por profissionais que cumpram o que prome-
teram e nos horários definidos para que não haja perda de tempo e de 
dinheiro para ambas as partes. E se ainda precisamos melhorar nisso, 
não é vergonha alguma investir em capacitações nesse sentido.

. VENDA PESSOAL

A venda pessoal é a única parte do conjunto de marketing em que a 
comunicação entre a empresa e seus clientes é realizada de forma 
pessoal e interativa. Ela permite a flexibilização das mensagens 

que o vendedor passa para que atendam às necessidades, crenças, va-
lores e desejos do cliente que está na outra ponta através de passos 
bem simples como: a busca por informações sobre os clientes antes ou 
durante a interação; o desenvolvimento de táticas de abordagem com 
base nessas informações coletadas (com o tempo isso passa a ser auto-
mático); a adaptação e transmissão de mensagens pessoais aos clien-
tes com perspectiva de negócios; avaliação do resultado das aborda-
gens pessoais e o seu ajustamento depois da avaliação. Isso quer dizer 
que até na venda pessoal existe o PDCL.
E já que essa comunicação pessoal vai apresentar as informações e 

serviços diretamente aos clientes, ela também pode influenciar o re-
lacionamento e a satisfação do público-alvo. Por isso é cada vez mais 
importante que as empresas definam uma missão para o seu time de 
vendas e deixem muito claras quais devem ser as suas contribuições 
para a realização dos planos estratégicos da empresa ou unidade. 
Mas não basta a missão da empresa como um todo? A resposta é que 
nem sempre é o suficiente. Se a missão da sua empresa for clara o su-
ficiente e seu planejamento estratégico se desdobrar em diretrizes e 
metas específicas e mensuráveis, pode ser que isso baste. Entretanto, 
considerando que esse não é o caso da maioria das empresas, vale 
a pena começar a pensar diretamente no time de vendas e criar uma 
abordagem personalizada para o setor como forma de acostumar a 
equipe e a gerência aos novos termos e abordagens. Propostas como 
o Modelo de Excelência em Gestão, por exemplo, podem ajudar 
bastante nesse caso e mostrar aos vendedores que eles são funda-
mentais para apresentar à comunidade o propósito da empresa e 
dos produtos ou serviços que comercializam. 
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O QUE IMPRESSIONA OS COMPRADORES

Disposição para lutar pelo cliente 

Atendimento do começo ao fim 

Dividir seu conhecimento de mercado  

Conhecer a linha de produtos 

Diplomacia com setores operacionais 

Imaginação 

Preparação 

Educação técnica 

Conhecimento das necessidades do cliente 

Regularidade de visitas

Falta de preparo 

Falta de continuidade

Falta de conhecimento sobre o cliente  

Pouco interesse 

Falta de agendamento  

Pouco conhecimento sobre os produtos 

Agressividade/Arrogância 

Falta de franqueza 

Ter o cliente como certo 

Não cumprir as promessas 

Pouca criatividade 

Falha no ouvir 

Pouco conhecimento técnico

O QUE ABORRECE OS COMPRADORES
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TODO DIA 
UM NOVO CICLO  

Larissa Lucian
contato@editoraexito.com.br

É comum ficarmos chocados quando recebemos a notícia que algum 
casal querido (principalmente famoso) acabou de se separar. Nós 
somos viciados em acompanhar a vida “perfeita” das pessoas nas 
redes sociais e esquecemos que o que acontece nos bastidores da 

nossa vida geralmente não é mostrado. As redes sociais são a vitrine dos 
nossos melhores momentos, viagens, looks, alegrias e festas, mas escondem 
todos os nossos sentimentos angustiantes e de tristeza. Nessa de achar-
mos que tudo vai bem e está perfeito, o baque dessas notícias nos “pega 
de calças curtas” e voltamos a ficar desacreditados pensando que “Poxa, 
até esse casalzão se separou? Então o que será dos outros?”
O que nós não vemos é o perrengue que é para manter um relacionamento 

saudável. É preciso caminhões de paciência, sonhos e carreiras que não 
sejam conflitantes, compreensão, aprender a ceder, segurar a barra um 
do outro e diálogo, muito, mas muito diálogo. 
Se você fizer uma análise da sua vida, vai perceber que todos os relacio-

namentos têm um ciclo. Você ainda é amigo dos seus colegas de escola? 
Você ainda telefona e conta coisas pessoais para os seus amigos do bairro? 
Você ainda fala com seu primeiro namorado? Você ainda joga sinuca com 
os amigos do time de vôlei? Talvez a maioria dessas respostas seja não. E 
não precisa se martirizar por isso. 
O nosso elo é cortado com as pessoas por inúmeros fatores. Seja incompa-

tibilidade de ideias e excesso de conflitos, o que faz mal para o psicológico 
de ambos em um relacionamento, seja a distância física, seja um afasta-
mento natural por mudança de estilo de vida ou maneira de pensar, sejam 
novas oportunidades. O que você precisa compreender é que mesmo que 
um relacionamento seja duradouro sofre mudanças. Você e seu melhor 

amigo provavelmente não se vêem com a mesma frequência. A rotina do 
dia a dia mudou o relacionamento com seu marido, fazendo com que vo-
cês façam novas descobertas e alterem a forma de se relacionar. E ainda 
pode ser que aquele grande melhor amigo tenha se mostrado uma pessoa 
não tão boa assim, o que gerou um afastamento. 
Uma grande amiga minha, sempre diz “As pessoas tem missões na nos-

sa vida e cada uma vem para nos ensinar uma lição e contribuir com o 
nosso crescimento pessoal”. Esse crescimento sempre vem de maneira 
diferente: às vezes a gente sofre e as vezes se diverte, outras vezes passa 
por uma montanha russa de emoções. Precisa ficar claro que as pessoas 
vão embora quando completam sua missão na nossa vida e você não pode 
se martirizar por coisas que não pode mudar. O encerramento de ciclos é 
tão importante e necessário quanto a abertura deles. 

Se você fizer uma análise 
vai perceber que todos os 
relacionamentos têm um ciclo

A maioria das pessoas tem dificuldade de assimilar que tudo tem um começo, um 
meio e um fim. Nossa vida é composta por ciclos, alguns iniciam e outros encerram. 
É preciso encarar isso com maturidade e saber que nem a nossa vida vai durar 
para sempre. O que mais faz as pessoas sofrerem é quando o que se encerra é um 
relacionamento seja ele amoroso, de amizade ou até mesmo profissional. Quando 
isso acontece nossas inseguranças vem à tona e fazem com que questionemos 
ao universo e o nosso merecimento sobre a vida que levamos. 

mailto:contato%40editoraexito.com.br?subject=Voc%C3%AA%20gostou%20da%20mat%C3%A9ria?%20Nos%20conte%20a%20sua%20vis%C3%A3o%20sobre%20o%20assunto%21


O Grupo Tamanho Soluções Empresariais 
tem o pacote ideal, e oferece um  
gerenciamento completo das mídias sociais
 através de um sistema nacional 
com das suas páginas,análise mensal 
com foco em vendas seguindo os 
principais tópicos: 

PACOTE 

PACOTE 

PACOTE bronze

silver
golden

http://www.grupotamanho.com.br/
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A TEMIDA ERA DO 
CANCELAMENTO 

Em 2019 a “cultura do cancelamento” foi eleita pelo Dicio-
nário Macquarie como termo do ano. Esse dicionário é um 
dos responsáveis por selecionar as palavras e expressões 
que mais moldaram e tiveram relevância sobre o compor-

tamento humano todos os anos. Os termos são selecionados por 
um comitê de linguística, especialistas e teóricos selecionados pela 
instituição, que formam uma lista de quatro termos, que também 
é submetida ao voto popular. 
Para o Dicionário Macquarie a cultura do cancelamento é um 

movimento que ganhou espaço nas redes sociais e tem a iniciati-
va de conscientizar a população sobre falas ou atitudes de cunho 
preconceituoso ou posturas consideradas inaceitáveis vindas de 
artistas, políticos, empresas ou personalidades públicas, o que 
causa uma interrupção no apoio e na admiração. As atitudes que 
mais acarretam espanto e geram essa onda são de cunho ideoló-
gico e comportamental. 
Se você está exposto nas redes sociais já está propício a ser cance-

lado. Esse cancelamento é considerado um boicote, ou seja, deixa-
-se de seguir a blogueira, não se compra mais produtos ou contrata 
serviços de uma determinada empresa, não se ouve mais aquele 
artista, ou deixa-se de ver filme estrelado ou dirigido por aquele 
ator na Netflix. Algumas pessoas ainda vão muito mais longe quan-
do esse assunto está em pauta e pedem a expulsão dos artistas dos 
sets de filmagem, o impeachment de políticos e até o linchamento 
de algumas pessoas. 
Geralmente as pessoas exigem que figuras públicas se posicionem 

a respeito de todas as questões sociais e políticas, por conta da 

sua relevância no universo que atuam, levando-os a serem agentes 
transformadores dentro da sociedade, capazes de conscientizar e 
promover mudanças de pensamento e comportamento. O público 
espera que eles deixem claro: seu posicionamento político, quais 
causas apoia e quais não apoia e os porquês disso, sua orientação 
sexual e suas escolhas pessoais. E é exatamente tudo isso que faz 
com que uma pessoa seja idolatrada ou cancelada, por pessoas ou 
grupos, gerando uma grande confusão nas redes sociais.
O que podemos observar de forma bastante evidente é que no caso 

de pessoas conhecidas nacional e internacionalmente essa cultura 
do cancelamento vai direto em um fator importante: o dinheiro. 
Partindo do pressuposto de que “as pessoas só aprendem, quando 
sentem no bolso”, busca-se fazer com que contratos sejam cancela-
dos, perca-se apoio de marcas, clientes, consumidores e fãs. Geral-
mente os cancelados demoram para conseguir construir sua credi-
bilidade novamente, como figura pública. Toda essa perda é muito 
compreensível quando alguém comete um crime, como nos casos 
de racismo e estupro/assédio por exemplo. Porém, existe uma dife-
rença gigante entre punir alguém que cometeu um crime e alguém 
que apenas deu sua opinião ou demonstrou seu descontentamento 
com alguma situação. 
O que precisa ser analisado em primeiro momento, antes de sair 

por ai cancelando alguém são as seguintes questões: 

O que a pessoa disse é de cunho preconceituoso? 
Se a resposta for sim, precisamos compreender que aquilo não é 

uma opinião, por que ofende a moral de alguém simplesmente por 
ser como é. Isso envolve questões como: orientação sexual, ques-
tões de gênero, raça, classe econômica, religião e regiões de onde 
a pessoa vem. 

Se você está exposto nas 
redes sociais já está propício 
a ser cancelado

Há tempos vivemos uma era sombria na internet. As redes sociais que foram 
criadas por seus idealizadores como uma forma de interação e compartilhamento 
de notícias e informações, tornaram-se palco para grandes discussões. Apesar de 
ressaltar que a liberdade de expressão é essencial para que as pessoas possam 
se expressar e lutar por suas causas, ensinando as pessoas e promovendo 
um despertar coletivo, a cobrança excessiva pela perfeição, somada a falta de 
respeito com as opiniões alheias, criou a era do cancelamento.
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Angela Zatta
angela@editoraexito.com.br

A pessoa que fez o comentário, o fez por que é preconceituosa 
ou ignorante? 
Conseguimos ter essa resposta promovendo um debate saudável e 

instrutivo relacionado ao tema. Se a pessoa conseguir compreendê-
-lo e se retratar pelo ocorrido ou pelo menos concordar em pensar 
sobre o que foi dito, foi apenas ignorância ou um equívoco e mais 
uma pessoa foi conscientizada. Se ela continuar batendo na mesma 
tecla e ainda te ofender, ela é preconceituosa. 

A frase não foi tirada de contexto? 
Vemos nas redes sociais muitos vídeos cortados e frases (princi-

palmente tweets) de pessoas que são colocados apenas em partes. 
O que pode sair completamente do contexto tanto do que estava 
sendo debatido, quanto do que foi realmente dito. Nós precisamos 
entender, sobretudo, que nada nessa vida pode ser entendido de 
maneira totalmente literal. Por isso que é tão importante aprender-
mos a nos comunicar de maneira eficiente, sem rodeios e alertan-
do quando algo é uma sátira, por exemplo. Precisamos absorver o 
que foi dito e pensar a respeito. E antes de julgar é preciso tomar 
todo o cuidado sobre onde as informações que foram divulgadas e 
por quem, buscando a informação completa, para podermos tecer 
nossa análise e nossa crítica. Em tempo: cuidado com as fake news! 

Eu consigo compreender o outro como ser humano? 
Essa pergunta é primordial nesse processo, pelo seguinte fato: pes-

soa nenhuma é perfeita. Todos nós somos passíveis de erros. Seja fa-
lando alguma besteira, sendo preconceituoso em algum momento da 
vida, seja sendo mal interpretado pelas pessoas que nos leem ou nos 
escutam, seja fazendo algo impensado que ofenda alguém ou algum 
grupo de alguma maneira. É muito fácil sermos críticos com os outros 
e apontarmos os seus defeitos, principalmente quando pertencemos 
ao mesmo grupo e temos uma identificação, porque não queremos 
que os outros nos vejam naquela pessoa, por não concordarmos com 
seu jeito ou com seu pensamento. Por isso é tão importante tratar 
o outro como uma pessoa e aprender a interpretar quando ela está 
sendo maldosa e quando só está perdida. Tudo isso acontece porque 
junto com a era do cancelamento, existe a era da perfeição. As redes 
sociais criaram na nossa cabeça uma falsa sensação de que as pes-
soas que estão sobre os refletores e holofotes, têm vidas perfeitas, 

com corpos perfeitos, casas perfeitas, relacionamentos perfeitos e 
uma saúde mental super em dia. Esquecemos que nas redes nós só 
mostramos nossas alegrias e coisas positivas ao nosso respeito, as 
nossas dores guardamos para o dia a dia. 
Nós precisamos compreender que todas as pessoas são ignorantes 

pelo menos em algum assunto e mesmo que elas não façam parte 
de um grupo, se já lutam pela causa são um apoio importante e que 
precisamos dar espaço para que todos possam evoluir, alguns de 
maneira rápida, outro de maneira mais lenta, mas todos merecem 
uma oportunidade de aprender. E é aquele velho ditado: antes de 
falar dos outros, observe primeiro a ti mesmo! 

Eu consigo compreender 
o outro como ser 
humano?
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VAMOS TODOS CANTAR 
DE CORAÇÃO

Antonio Carlos “Bolinha” Pereira 
osdiscosdobolinha.blogspot.com

Essa tal paixão não tem jeito, não tem explicação, melhor nem 
resistir. E ela se apresenta de variadas maneiras. Pode ser a 
paixão carna lou a desesperada, que leva o indivíduo a cometer 
loucuras. Pode ser a platônica, expressão criada para definir o 

amor essencialmente puro, que se fundamenta na virtude e é despro-
vido de paixões cegas, materiais, efêmeras.
“Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal”. Eu ti-

nha uns oito aninhos quando me seduziu essa paixão pelo Vasco da 
Gama, então Super-Super Campeão. Tempos de Bellini, Capitão e ti-
tular absoluto da zaga da seleção brasileira na Copa da Suécia, meu 
ídolo. Paixão ou fanatismo?
Papai residiu no Rio de 1940 a 42 e simpatizava com o Fluminense, 

tricolor em branco-verde-vermelho. Ao voltar para Joaçaba ajudou a 
criar o Atlético, tricolor em branco-azul-vermelho, a paixão da minha 
família. Meu mano Carlos José torce pelo São Paulo, tricolor em bran-
co-preto-vermelho e também pelo Vasco, à época um dos melhores do 
Brasil, e me motivou a torcer pelo Vasco, tricolor em preto-branco-ver-
melho (na Cruz de Malta).
Emoção, júbilo e regozijo com façanhas que nenhum outro Clube 

testemunhou. Futebol de campo, de salão, de areia, remo, tiro ao 
alvo, basquete, boxe, vôlei masculino e feminino. Símbolo de luta 
contra racismo e preconceito, história de pioneirismo e superação, 
coragem e respeito. Batalhas, triunfos e glórias, com sangue, suor, 
lágrimas e sorrisos.
Pelé jogou pelo Vasco antes de ser Rei do Futebol. Aos dezesseis anos 

estreou em um jogo internacional no Maracanã e fez três gols, vestindo 
o uniforme mais bonito que usaria em sua vida. Foi em 19 de junho de 
1957 e exatamente um ano depois marcava seu primeiro gol em Copa 
do Mundo, naquele 1x0 sobre o País de Gales, pelas quartas de final.
Até a construção do Pacaembu o Estádio do Vasco era o maior do Bra-

sil, palco dos pronunciamentos de Getúlio Vargas, local dos jogos mais 
importantes da Seleção - antes do Maracanã. O racismo predominan-
te no Fluminense, Botafogo, Flamengo, América e Bangu motivou o 
Vasco a construí-lo. Com doações da torcida, sem verbas oficiais, São 
Januário foi inaugurado a 21 de abril de 1927, com a presença do Pre-
sidente Washington Luís (o mesmo que dois anos depois nos visitaria 

e determinaria a construção da Ponte Velha, ligando a Estação Herval 
a Joaçaba).
A primeira grande seleção brasileira tinha sete vascaínos, titula-

res absolutos na Copa de 1950: Barbosa, Augusto, Danilo, Alfredo, 
Maneca, Ademir e Chico. Campeões em potencial após golear Méxi-
co, Suécia e Espanha, acabamos derrotados pelo Uruguai na final, 
comprovando que nem sempre o melhor vence.
Grandes atletas: Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Edmundo, 

Romário e Roberto Dinamite, o maior artilheiro. Mais de 185 mil 
associados! Mesmo nas fases ruins ninguém abandona o Vasco, o 
Clube que tem os melhores torcedores: Erasmo e Roberto Carlos, 
Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Paulo Coelho, Pelé, Renato 
Aragão e nós!
Por isso vascaíno, cante comigo! Vamos, todos, cantar de coração: 

“De todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha 
vida, minha história, o meu primeiro amigo. Quem não te conhece 
me pergunta por que eu te segui. Eu levo a Cruz de Malta no meu 
peito desde que eu nasci...”

Pelé jogou pelo Vasco 
antes de ser Rei 
do Futebol

http://osdiscosdobolinha.blogspot.com
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ORGANIZE SUAS 
LEITURAS 

T   odos criam alguma rotina de leitura, mesmo que façam isso 
sem perceber. Há quem lê no banheiro e aproveita para colocar 
um revisteiro, estante ou um lugarzinho especial para deixar os 
livros à mão. Há quem prefira ler na sala, na sacada, ou ainda 

quem lê na cama, antes de dormir. A gente lê porque desenvolveu esse 
hábito, porque algum tema nos chama atenção, porque temos atividades 
para fazer, porque a sinopse ou as críticas foram interessantes, porque 
a capa nos convenceu. E já que gostamos desse negócio que é a leitura, 
decidimos fazer uma breve pesquisa para conhecer alguns dos hábitos 
dos nossos leitores.
De tempo em tempo, pipocam nas redes sociais algumas sugestões de 

desafios de leitura sobre um determinado tema ou com relação a algum 
mês específico. Já tivemos o desafio de Literatura Negra em novembro 
(que evoluiu para um desafio anual em 2020), o desafio Abril Indígena, 
o Leia Mulheres, etc. Alguns, a exemplo desse último, evoluíram para 
grandes projetos e se tornaram clubes de leitura que agrupam pessoas 
dispostas a manter ou adquirir o hábito de ler, contando com a curadoria 
dos organizadores para sugerir leituras para o grupo e mediar as discus-
sões sobre a obra. Algumas celebridades atuam nessa onda, tais como 
Oprah Winfrey, que começou com indicações de leitura em seu programa 
e reformulou o clube em 2012 para focar em redes sociais e plataformas 
digitais; Emma Watson (eu não esperava menos de você, Hermione); e 
outros como Duncan Jones, que compartilhou a lista dos 100 melhores 
livros lidos por seu pai David Bowie, Florence Welch, e até Barack Obama. 
Os novos clubes também fizeram crescer os olhos de autores e editores 
em busca de uma alavancagem nas vendas.
Inspirados, inclusive, por clubes de assinatura, milhares de pessoas 

passaram a ler com base nas metas do grupo. Cientes ou não, criaram 
metas para ler em um determinado período. As metas pessoais ou do 
grupo de leitura são realidade para 37,1% da amostra pesquisada. 
Outros dados interessantes que descobrimos é que mais de 50% das 

pessoas mantém uma lista de leituras e 10% acompanha seu progresso 
com aplicativos como o Cabeceira (TAG Livros) que está nos celulares 
de 45,8%, o Skoob para 18,8% e o próprio Kindle (Amazon) preferido por 
4,2% pela facilidade com que organiza a biblioteca e as leituras atuais. 
Menos popular na nossa amostra foi o app Goodreads. E parte do público 
que falou conosco ainda prefere utilizar o bloco de notas ou fazer listas 
manuais em cadernos ou agendas.

Mas por que isso é importante?
Conhecer os hábitos dos leitores é fundamental para os integrantes da 

cadeia do livro, especialmente agora. A pesquisa apurou que a maioria 
(77,4%) das pessoas costuma guardar seus livros em uma estante, o que 
indica obviamente uma propensão à compra de exemplares físicos. Esse 
dado é reforçado pelos já citados 4,2% que monta suas listas de leitura no 
Kindle. Ainda somos apegados ao papel e esse público nunca deixará de 
ser. Isso não significa que não possa haver uma migração para o digital 
ou para plataformas de audiolivro, mas talvez esse processo demore um 
pouco mais do que com outras fatias do mercado.
Outro dado relevante diz respeito à compra. A maior fatia da pesquisa 

(65,6%) assume que costuma comprar livros novos antes de concluir o 
que lê no momento. E por livros novos, entendemos não apenas aqueles 
exemplares que acabaram de sair das livrarias, mas todo universo de 
livros ainda não lidos, seja comprado em livrarias de usados, sebos, su-
permercados ou livrarias convencionais (físicas ou online).
Há quem diga que os ventos estavam muito favoráveis para o mercado do 

livro no período anterior à pandemia. Sinceramente, lembro dos índices 
e ainda tenho dúvidas. O mundo do livro físico viveu maus bocados nos 
anos anteriores, especialmente com o fechamento das grandes redes de 

Mais de 50% das pessoas 
mantém uma lista 
de leituras

Muitas editoras disponibilizaram dezenas de livros gratuitamente durante 
a  quarentena. Você também tem a sensação de que vai precisar de 
três vidas para ler tudo o que baixou? E mesmo agora que o comércio 
já voltou a funcionar, segue namorando aquele livro que queria comprar 
há algum tempo, ou aquele outro que te chamou atenção somente 
agora. Até no whatsapp a tentação pelo livro novo chega diariamente. 
E agora, como você vai ler tudo isso? 
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livrarias. Provavelmente muitas dessas pessoas que compram antes de 
concluir a leitura não conseguiram resistir à tentação de fazer ao menos 
um dos 746.915 downloads de livros disponibilizados gratuitamente pelas 
editoras durante a quarentena. E também é provável que muitas delas 
tenham, através disso, o seu primeiro contato com livros digitais – quem 
sabe seja o primeiro de muitos. Espera-se um crescimento desse merca-
do em função da pandemia, mas também em decorrência dos menores 
custos de produção do material e da logística facilitada. 

A Geração Z não lê na internet, mas pode ler mais do que você
De acordo com um artigo da Dra. Eliza Filby, escritora, radialista e 

acadêmica, publicado no portal The Book Seller em 2017, a geração de 
jovens nascidos depois de 1997 tem seu modo de consumo de mídia re-
sumido por “Pisque, compartilhe, ria, esqueça”, com uma atenção média 
de apenas oito segundos. Diante desse tipo de observação, poderíamos 
muito bem tecer comentários sobre como a tecnologia tem estragado a 
juventude e a transformado em uma legião de seres desatentos, incapazes 
de se concentrar. O problema é que esse tipo de observação não é nem 
um pouco nova e já foi direcionada para os jovens que cresceram com 
tecnologias como a televisão e o rádio e recentemente com o computador 
e o videogame. Não estaríamos nos comportando como aquelas pessoas 
estereotipadas que nos chamavam de geração perdida porque gastávamos 
nossas horas jogando Atari? 
A incompreensão sobre os hábitos da nova geração, especialmente quan-

do ela ingressa no mercado de trabalho, decorre do medo. Temos medo 
do que os jovens dominam. Sua aptidão para novas tecnologias e para 
definir o que é relevante ou não encurta tempos e aumenta as distâncias 
entre usuários e marcas incapazes de agradá-los. Isso nos leva à questão 
principal: como eles leem? De acordo com a Dra. Filby, a Geração Z pas-
sa em médias seis horas diárias nos seus smartphones e os utiliza para 
contar suas histórias e narrativas sem depender da indústria editorial, 
que demora no mínimo 18 meses para lançar um livro e envolve mui-
tas pessoas e processos. A autopublicação é uma solução diante da sua 
necessidade - não de falar - de ser ouvido. Eles ouvirão a nós e aos seus 
pares quando as histórias forem relevantes, mas farão isso sem a neces-
sidade dos mediadores tradicionais. Por isso, essa geração usa e abusa 
de plataformas como Whatpadd, que permitem a criação de um público 
antes mesmo que uma editora se interesse pelas suas criações. Se você 
não acha isso possível, lembre-se do início da carreira do Justin Bieber.
A indústria do livro pode (1) optar por meios alternativos de narrativas, 

a exemplo dos thrillers de suspense em forma de mensagens de texto ou 
audiobooks (2) dedicar atenção às plataformas de autopublicação e (3) 
continuar investindo em livros físicos. Apesar de passarem muitas horas 
ligados na internet, a Geração Z não se considera uma leitora digital e 
tem sobre o livro a mesma sensação que a Geração Y tem com o vinil, as 
máquinas de escrever e outros produtos retrô. Eles consumiram Jogos 
Vorazes de todas as formas possíveis e não deixarão de ler uma obra que 
estreou no cinema, mas isso, embora a indústria já saiba, tende a ser 
varrido para de baixo do tapete ou ridicularizado com a falsa premissa 
de que a literatura comercial  ou livros YA não são literatura. Com mais 
dedicação para compreender que tipo de narrativa, personagens, enre-
dos, twists, formas, meios, etc., são bem-vistas por essa geração, edito-
res, livreiros e clubes de leitura certamente conseguirão atender o novo 
público e quem sabe mostrar para o resto de nós que a leitura deve ser 
um prazer e não uma habilidade adquirida.

A Geração Z não se 
considera uma 
leitora digital
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O CORPO 
FALA  

O homem, desde os tempos primitivos vive em sociedade. 
Ele precisou desenvolver maneiras de se comunicar para 
que os grupos em que vivia pudessem sobreviver e evoluir. 
Engana-se quem pensa que a linguagem falada é a mais 

primitiva do mundo. Em uma época ancestral, a linguagem corpo-
ral era a mais utilizada. Entendiam-se através de uma interlocução 
não-verbal, por gestos, posturas, trejeitos e movimentos faciais. Já 
naquela época era possível perceber, por exemplo, qual indivíduo 
possuía a liderança na formação da comunidade por conta da postu-
ra que adotava. A linguagem corporal é uma maneira involuntária 
do nosso corpo de se manifestar. 
Se você for um noveleiro de plantão é muito provável que tenha 

acompanhado a novela “Amor de Mãe”. Dentre tantos atores renoma-
dos e experientes, um ator da nova geração, chamou atenção. Hum-
berto Carrão começou a sua carreira na 11ª temporada de Malhação 
e desde lá já mostrava talento e desenvoltura, mas nessa novela 
tem dado um show de interpretação e isso decorre da habilidade de 
utilizar a linguagem corporal para compor o seu personagem. Na 
novela ele interpreta Sandro, um ex-presidiário que foi criado por 
uma mãe adotiva traficante de bebês. A única coisa que ela havia 
lhe ensinado nessa vida, era a cometer delitos. Quando estava na 
cadeia ele descobriu que poderia ser o filho desaparecido de Lurdes 
(Regina Casé). Ela lhe tirou da cadeia, ensinou o significado de amor 
e foi aí que o show começou. Sandro olha para todos de baixo para 
cima, mostrando inferioridade tanto pela questão da classe social, 
quanto por achar que é uma pessoa que não merece um futuro me-
lhor por conta do seu passado, tem dificuldade em olhar as pessoas 

nos olhos pela vergonha que sente por tudo que fez, ele não sorri e 
quando sorri é tímido e não mostra os dentes, pois nunca teve muitas 
alegrias e não considera merecer nenhum tipo de felicidade, ele está 
sempre com os ombros retraídos em sinal de alerta e visivelmente 
não gosta muito de ser tocado. A interpretação do Humberto nos faz 
constatar o quanto é importante analisarmos a linguagem corporal 
de quem nos rodeia. Quando temos essa compreensão sobre o outro, 
evitamos gafes relacionadas ao sentimentos e bem-estar dos outros, 
melhorando o nosso convívio social. 
Se bem observada, a expressão corporal pode dizer muito sobre 

a personalidade e humor das pessoas. Ela pode comunicar muito 
mais do que as palavras. Por exemplo: quando estamos com os om-
bros contraídos mostramos insegurança e fragilidade frente aquela 
pessoa ou situação; ao cruzarmos os braços indicamos que estamos 
descontentes ou irritados com uma situação e mostra que nos coloca-
mos na defensiva; inclinar a cabeça na direção de quem está falando 
demonstra que estamos interessados no assunto e abertos para o 
diálogo e troca de ideias/experiências; assim como virar o rosto para 
o lado oposto transparece indiferença ao que está sendo dito. Até a 
forma como você se senta quer dizer algo: se você se senta jogado 
em uma cadeira e fica posicionado de forma desleixada, passa uma 
mensagem desrespeitosa e de pouco caso com quem está falando. 
A linguagem corporal é importante porque está justamente ligada a 

oferecer uma leitura para as mensagens que o corpo passa, podendo 
tornar a comunicação mais completa, assertiva e fluida. Dessa forma 
podemos melhorar nosso relacionamento com familiares, colegas de 
trabalho, amigos e sociedade em geral. 
Através da linguagem corporal compreendemos com maior facili-

dade até mesmo nossas próprias emoções e conseguimos melhorar 
nosso comportamento e comunicação adequando-os frente a todo tipo 
de situação. Podemos alinhar nossa fala com nossa postura, trejei-
tos e movimentos faciais,  aprimorando assim as nossas relações e 

A expressão corporal pode dizer 
muito sobre a personalidade e 
humor de alguém 

O nosso corpo fala. Nem sempre são necessárias palavras para que digamos 
aos que nos cercam como nos sentimentos referente a determinada situação, 
assunto ou até mesmo como é nosso posicionamento frente a algumas pessoas. 
Nosso corpo tem uma função muito importante nesse sentido e pode ser crucial 
entendermos a linguagem corporal das pessoas para melhorar nosso convívio 
social. Às vezes as pessoas precisam de ajuda e não conseguem pedir, ou querem 
compartilhar uma alegria, mas não sabem como falar. Esteja atento aos sinais.  
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interações pessoais, deixando claro como nos sentimos em cada si-
tuação. Ao termos acesso a todas as formas de comunicação e quan-
do aprendemos a controlá-las desenvolvemos a nossa autoconfiança 
frente a pessoas e situações que antes eram intimidadoras. 
Você já se perguntou quantas mensagens deixou de compreendender 

por não estar atento à linguagem corporal das pessoas? Por exem-
plo: dependendo da forma como posicionamos nosso corpo com rela-
ção ao outro, o diálogo pode se desenvolver ou não, ou seja, quando 
você está na balada paquerando alguém e engata uma conversa e a 
pessoa direciona o corpo ou os pés para as saídas, ela não está afim 
de você. Se um colega de trabalho se posiciona para falar contigo de 
uma forma que ele esteja elevado, isso indica que ele acredita ser 
superior a você dentro da organização. Quando sua mãe sai contigo 
e você faz algo vergonhoso e ela abaixa a cabeça, isso significa de-
saprovação e vergonha. Se você leva a sua namorada a um parque 
para passear e acabam discutindo e ela cruza os braços isso é um 
sinal claro de descontentamento.
Para desenvolver nossas habilidades relacionadas à linguagem cor-

poral podemos fazer algumas atividades. O teatro e a dança são exce-
lentes saídas para quem quer aprender a se expressar e se comunicar 
através do próprio corpo e externalisar suas emoções e sentimen-
tos, principalmente os mais doloridos e difíceis. Já para quem quer 
dominar a linguagem corporal para ter resultados positivos no seu 
convívio com as pessoas e melhor desenvoltura no trabalho ou em 
outras atividades que realiza, a Programação Neurolínguística pode 
ajudar, afinal o PNL é um processo educacional sobre como utilizar 
melhor o seu cérebro para alcançar resultados em qualquer campo 
que tenha interesse, obtendo uma resposta positiva. Para isso são 
utilizadas técnicas que ensinam a maneira de se comportar, reagir, 
portar-se ou proceder em relação ao que ocorre ao se redor, quem 
domina essa técnica consegue intervir com mais facilidade sobre a 
sua linguagem corporal. 
Os gestos e linguagem corporal estão ligados intimamente à cul-

tura de um país. Os italianos são exemplo pela forma de gesticu-
lar exageradamente quando falam, principalmente quando estão 
discutindo, o que pode ser considerada uma atitude grosseira em 
outros países. Da mesma forma que no Brasil é um gesto de afeto e 
carinho afagar os cabelos de uma criança e em alguns países signi-
fica que você está a amaldiçoando. No Brasil e em outros países o 
sinal de “positivo”, aquele com o punho fechado e apenas o polegar 

levantado, significa uma situação afirmativa, algo que deu certo, 
porém na Itália é uma obscenidade. 
Podemos constatar que a linguagem corporal é uma excelente fer-

ramenta para melhorar nossa compreensão sobre a forma com que 
nos expressamos e comunicamos e como entendemos as pessoas que 
vivem a nossa volta. Ficar atentos a sinais corporais pode fazer com 
que você ajude uma pessoa que está passando por um momento deli-
cado ou até te livrar de pagar um grande mico ou fazer uma afronta 
a alguém. Essa linguagem é uma grande aliada no nosso desenvol-
vimento e evolução dentro dos lugares que frequentamos. Então é 
hora de nos aprofundarmos nela e não a deixarmos restrita apenas 
a jogos de mímica. 

Os gestos e linguagem 
corporal estão ligados 
à cultura de um país
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ESTANTE DE ÊXITO

Como você despertou para escrever sobre a arte e a 
religiosidade do interior de Caçador?
  No primeiro momento surgiu a ideia de fazer uma pesquisa do FAP 
(Fundo de Apoio a Pesquisa), pois estava cursando Artes Visuais e 
precisava de um tema. Também estava estudando a matéria de Histó-
ria da Arte cujo foco eram as monumentais construções de catedrais. 
Toda essa exuberância me chamava atenção, não somente pela bele-
za, mas pelo que representavam para seus fiéis, as artes sacras eram 
utilizadas para catequizar e representar devoção e adoração a Deus. 
A religião foi de suma importância para o desenvolvimento da arte. 
É a fé que mobiliza as pessoas a frequentar capelas e igrejas, não se 
atendo a admirar a beleza que as cerca através de imagens, pinturas 
ou construções, pois nossos sentidos captam aquilo que nos interessa. 
Talvez por esse motivo decidi fazer essa pesquisa, pois o que me in-
teressava dentro das igrejas eram seus vitrais, imagens e como eram 
feitas e não tanto o que era dito durante as celebrações.
Foi então que lembrei da minha infância, quando visitava algumas ca-
pelas do interior de Caçador. Percebi que guardavam muita história que 
merecia ser estudada e registrada para que várias pessoas pudessem 
conhecer e reconhecer a arte popular dos caboclos ou dos imigrantes 
que se instalaram nas localidades do interior e cuja participação foi 
tão importante para o crescimento da nossa região, pois trouxeram 

suas culturas e devoções. A pesquisa se deu no segundo semestre de 
2005 e foi apresentada à comunidade em forma de exposição de fotos 
em fevereiro de 2006 no Museu Histórico e Antropológico da Região 
do Contestado. Essa pesquisa só se tranformou em livro seis anos após 
sua finalização, graças ao incentivo da Editora UNIARP, com o apoio 
do reitor, na época o Prof. Pós-Dr. Adelcio Machado dos Santos, e tam-
bém a equipe técnica.

O que os leitores encontrarão no livro?
No livro constam dados cadastrais de 26 capelas do interior do mu-

nicípio de Caçador, pertencentes à Diocese de Caçador, com fotos do-
cumentando diversas imagens sacras e espaços litúrgicos, além de um 
breve apanhado da história de cada capela: como surgiu, porque foi 
construída, origem de algumas imagens e porque foram adquiridas. São 
aspectos interessantes que permitem um entendimento, não apenas dos 
hábitos religiosos daquelas populações, mas a amplitude social, política 
e artística que envolve toda a comunidade.

Podemos esperar outros lançamentos?
Além desse livro, em 2016 foi lançado o livro Avelino Bragagnolo “Um 

caminho de persistência, coragem, determinação e sucesso”, onde traba-
lhei em toda a execução, ouvindo e transcrevendo relatos da vida desse 
importante empresário do ramo madeireiro. E em 2020 vamos registrar 
em livro os 20 anos de fundação da AMAR – Associação Maria Rosa, uma 
instituição que trabalha em prol das mulheres vítimas de violência de 
Caçador e região, mantém um abrigo para que essas mulheres tenham 
apoio, e desde 2018 assumiu o Lar do Idoso - Casa Lar São José, que 
abriga 10 pessoas encaminhadas judicialmente.

Com certeza você já se encantou com alguma igreja internacional, seja por 
sua história, aspectos arquitetônicos ou arte presente nos ícones e detalhes 
internos. Ao se interessar pelo assunto, pode-se encontrar excelentes exemplos 
dessa arte em outras regiões do país. Mas você já observou a beleza das nossas 
igrejas e igrejinhas do interior? Giovana Castanheira Bazeggio observou, se 
encantou e transformou a arte sagrada em um livro. Em entrevista à Êxito, a 
autora explica como tudo aconteceu.

RELIGIOSIDADE 
E ARTE 
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12 de Junho: Dia dos Namorados

Simmm, Feliz Dia dos Namorados!

Vamos surpreender o seu amor com 
presentes Reloótica  São José! 
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