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Dedicatória 
Normalmente nesse momento surgem centenas de pessoas em

nossa cabeça... depois de 28 livros, eu sei bem disso.  A pior parte é o pânico de sermos
injustos que toma conta de nossa mente. Só que desta vez não!

 
Em uma enorme crise a qual vivemos, não posso deixar de

dedicar as pessoas com as quais divido esse momento, nesse caso só uma: Minha
adorável e linda esposa, Carolina Elir, que além de tudo é a profissional de

Gestão com Pessoas mais incrível que conheço e quem me inspirou a iniciar essa
pesquisa há mais de 10 anos... seja recuperando dados das minhas demissões

antigas, seja me atualizando da sua realidade, me motivando... ou só aguentando
minhas chatices, noites de trabalho e prazos curtos. 

 
Carol, todos os livros que escrevi até hoje dediquei a você... sempre lhe digo que

você, pequena, é a razão para minha razão. O motivo para meus motivos. A Verdade
para minhas verdades. A Constante em minhas variáveis. A calma em meu caos... Nunca acordei sem

cantar para você ou dizer que te amo.
Assim lhe digo: Você é 99% de mim... e eu? Apenas um trocadinho no fundo da bolsa. 

Obrigado por ser a pessoa mais incrível do mundo.
 

Te amo mais que ontem e menos que amanhã. 
 

Palavras do Autor
Meus amigos do empresariado e colaboradores,
o momento é de sério e demanda união. Vamos

vencer é fato, mas vai ser doloroso e deixará
marcas, porém temos que sair melhores do que

entramos dessa crise do COVID19.
 

Entretanto, em uma crise temos que nos
arriscar para ajudar quem precisa. Ser bom
cidadão não é se proteger apenas, mas se

proteger ajudando os mais fracos, cada um
fazendo o seu melhor vamos nos tornar mais
fortes. Por isso decidi adiantar esse livro que

seria para 2021 e confesso que não tenho todo
ele devidamente pronto. 

Sim, esse livro está inacabado. Mas talvez,
somente talvez tenha sido o meu mais

importante trabalho, pois vai ajudar as pessoas
quando elas mais precisam de nós. 

Sim, a escrita ainda esteja bruta pois só passou
por uma leitura (então sai do autor para o leitor,

sem revisões). Mas talvez, somente talvez  a
velocidade seja mais importante que o estilo

agora. 3

Sim, teremos erros de digitação e concordância
(pois não houve tempo hábil para correção).

Mas talvez, somente talvez o sentido seja pouco
impactado.

Sim, o texto alterna momentos científicos com
uma conversa com os leitores. Mas talvez,

somente talvez seja o momento de nos
adaptarmos para melhor atendermos.

Sim, o texto poderia ser mais profundo. Mas
talvez, somente talvez o momento seja de

estancar a ferida e partir para frente. Mas talvez,
somente talvez... Você possa ajudar, afinal:

 
Quem salva uma vida, salva o mundo

inteiro.



Prefácio
Prefaciar um autor como o Prof. Flávio Cavalcante é uma honra, algo como um troféu. E nesse

momento, depois de termos sido alunos, amigos, companheiros de trabalho e clientes do professor,
nos cabe a revanche, risos, mas não há como... o trabalho é meticuloso, científico, com resultado

prático... realmente só há elogios vindos das empresas que foram, literalmente salvas, pela
Metodologia Humanize.

 
Iniciamos explicando do que se trata, como nos cobra sempre o Prof. Flávio Cavalcante, A HUMANIZE é

uma tecnologia de demissão humanizada que reduz drasticamente os riscos de ações
trabalhistas bem como acelera a recolocação dos colaboradores desligados. 

 
A metodologia HUMANIZE foi criada observando cientificamente a demissão de mais de 16 Mil

colaboradores ao longo de 20 anos. Foram avaliados padrões estatísticos de resposta, tempo de
recolocação, quantidade e peso das ações trabalhistas, bem como outros variáveis,

visando minimizar os riscos para as 2 partes. 
 

É importante salientar que a metodologia HUMANIZE não é parcial, portanto atua de forma igualitária
protegendo colaborador e empresário. 

 
Também é importante lembrar que esse material surgem como um livro, mas é fruto da compilação de

artigos científicos, pesquisas, textos online sobre o tema e vem acompanhado de vídeos
para ajudar os leitores. Todo material foi criado exclusivamente para a HUMANIZE que atende e

acompanha hoje cerca de 100 Empresas.
 

Assim esse material estratégico é uma transferência tecnológica, posto que em uma crise é necessário
que todos doemos mais de nós. Essa é a contribuição do Prof. Flávio Cavalcante, abrir mão do

conhecimento de 20 anos e da tecnologia de mais 25 mil horas de pesquisa para ajudar as pessoas
que serão demitidas.

 
Assim, fica aqui nosso agradecimento ao Prof. Flávio Cavalcante que antecipou o lançamento desse

material para ajudar as pessoas a minimizarem os impactos dessa devastadora crise do COVID-19 no
Brasil e por que não no mundo.

 
Gratos,

Pedro P. Gomes – Economista Chefe da Delta Company – USA
Joana S. Amorim – Diretora da APNEX Zurich
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Introdução
Demitir de forma equivocada impacta na

autoestima da pessoa
e pode gerar suicídio... Você está preparado

para viver com essa marca?
É claro que a manchete acima tem um pouco
exagero, mas logo seremos impactados com

uma responsabilização desta natureza, afinal há
30 anos ninguém era processado por

assédio sexual, há 20 anos eram comuns
demissões justa causa e há 10 que o

assédio moral virou pauta nas empresas... é a
natural (e salutar) evolução da

importância social do trabalho. Assim não se
surpreendam quando isso acontecer.

 
O SPC Brasil e a Confederação Nacional de

Dirigentes
Lojistas (CNDL) fizeram uma pesquisa com

profissionais que perderam seus empregos e 
averiguou que o desemprego impacta a saúde

da uma grande parte desses
trabalhadores. Os resultados do estudo

demonstram que 56% dos
demitidos sofrem com baixa autoestima

e 45% passaram a sentir
vergonha da família e dos amigos.

Desses 70% citaram
ansiedade, 67% têm insegurança de não

conseguir outro emprego, 64% lidam
com estresse, 60% sentem desânimo, 59% têm
medo e 63% sentem angústia. 54% sofrem com

alterações no sono, seja sentindo sono em
excesso ou com insônia, 47% perdem
o apetite, 45% enxaqueca frequente

e 35% alteração
na pressão arterial. 16% dos demitidos, que

desenvolveram
compulsões alimentares e vícios, como álcool e

cigarro. Cerca de 57% dos
demitidos passaram a sair menos de

casa, 21% se sentem mais
reclusos desde que perderam o emprego. Em

casos mais graves, 11% passaram
a cometer agressões verbais contra amigos e

parentes, enquanto 8% chegaram
a agressão física.

 
A primeira conclusão que podemos tirar é que

momentos como
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uma demissão podem ser absorvido de formas
diferentes por pessoas diferentes: Lembro que

minha primeira demissão, quando tinha 13
anos, fiquei arrasado, me senti o último dos

últimos e me gerou um trauma: 
 

Todas as vezes que era chamado
no "DP" ou no "RH" já ia sofrendo... mesmo para

pegar o ticket. Para resolver isso me tornei o
demissor e com mais 16 mil demissões na
minha carreira percebi que é uma arte fina,

cheia de requintes e que precisa
ser feita com cuidado e zelo... Nesse ponto vem

o segundo assunto do nosso
texto: VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA DEMITIR

ALGUÉM?
 

Demissões são momentos traumáticos e que
por isso devem ser feitos por profissionais
experientes, cuidadosos e especializados...

Nunca vi um curso que ensinasse na prática a
demitir pessoas, por isso criei o
MCDH-Método Cavalcante de

Desligamento Humanizado que batizamos
de HUMANIZE, que reduziu as ações

trabalhistas em 90%, mas isso é assunto para
outro artigo.

 
Utilizando o IBPG - Instituto Brasileiro de

Pesquisa Gerencial e o apoio de vários
profissionais criamos uma pesquisa junto a

profissionais de várias áreas e formações com
apenas 2 perguntas: 

A) Você já foi demitido? 
B) Você Já demitiu alguém? 

 
O intuito era apenas avaliar quem tinha

vivenciado os dois lados, por isso poderia fazer
melhor as demissões.



E alguns dados surgiram: 48,18% nunca teve essa enriquecedora experiência, e se me permitem um
conselho: SEJAM DEMITIDOS, afinal somente nesse momento sabemos quem somos na verdade, quais
são os nossos limites e do que somos capazes. 78,3% já demitiram alguém... fizemos uma depuração

nos dados e percebemos que 74,62% das pessoas que alegaram nunca terem sidos demitidas já
haviam demito pessoas... e aqui cabe um conjunto de perguntas: 

 
Com qual experiência? De que modo? Com qual cuidado?

Com qual entendimento da real situação?
 

Pois é... Certa vez fazia trabalho voluntário em um hospital
do câncer infantil e na equipe tinha uma colega freira cheia de boa vontade,
carinho e dedicação... nesse dia ela chamou as crianças para brincar e falou:

"Vamos brincar de Morto-Vivo"e uma criança respondeu: "Tia,
vamos brincar de Vivo-Vivo por favor"... isso fez com que a freira caíssem

aos prantos e as crianças assustadas começaram a chorar também: moral da
história: Não basta tem uma boa intenção é necessário ter técnica, ciência e

experiência para fazer algo sem gerar traumas... Reflita sobre isso!!!
 

Vamos tocar nosso barco? 
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O Cenário
A sensível mudança promovida pela Lei nº 13.467/2017, popularmente conhecida como Reforma

Trabalhista, promoveu o fim definitivo da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical,
também chamada de imposto sindical. 

Entretanto também constituiu uma excelente oportunidade a ser observada. 
Os sindicatos deverão ser mais atrativos para captar a atenção do profissional e para isso devem

atender a sua necessidade... e hoje qual é a maior necessidade do trabalhador brasileiro? A
recolocação mais rápida o possível em caso de demissão e no que tange as empresas, uma das mais

importantes é a redução/gestão do risco de ações trabalhistas.
A Justiça do Trabalho recebeu 3,9 milhões de novos processos em 2016 e atualmente há 2,5 milhões

de processos em tramitação no Brasil, segundo estatísticas do TST (Tribunal Superior do
Trabalho). Entretanto esse cenário piorou nos

últimos meses, de acordo com o Técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), a crise aumentará o número de ações trabalhistas nos próximos

3 anos em 62%, ou seja, passaremos mais de 10 milhões de ações. E com o cenário de Coronavírus
chegaremos a 40 Milhões de Desempregados.

 
Visando reduzir esse risco e os impactos das ações e o tempo de permanência do colaborador fora do

mercado desenvolvemos a Metodologia HUMANIZE para reduzir sensivelmente o número de
ex-colaboradores insatisfeitos com suas ex-empresas, reduzindo seu tempo fora

do mercado e, por conseguinte a necessidade de uma ação trabalhista.
 

O problema do excesso de ações trabalhistas já deixou de ser um problema executivo para se tornar
um problema de saúde pública de acordo com o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, abriu

os trabalhos, comentando que o Brasil, sozinho, é responsável por 98% dos processos trabalhistas em
todo o planeta Terra. Detalhe: nosso país tem 3% da população mundial. Observado por um viés

científico interessante, com grande preocupação com bases estatísticas e respaldo comprobatório...
 

Por um lado, baixo investimento, estudos pouco recentes, predominância acadêmica, pouca adesão e
representatividade das empresas e isso gera um segmento ainda em estágio inicial de sedimentação e
profissionalismo. Por outro lado, custos astronômicos das ações ocupacionais no mundo inteiro geram

um risco gigantesco para as empresas.
 

Esse descaso gera Bilhões de prejuízo, de recursos utilizados para correção de problemas, de baixa
produtividade. Ou seja, impacto econômico, de desenvolvimento, financeiro, social e humano. Na

média, 30% são custos médicos; 70% de efeitos na produtividade. Neste cenário já percebemos uma
movimentação de empresas nos USA e Europa procurando soluções para minimizar esse impacto.

 
No Brasil, estima-se que os custos estejam em torno de 13,5% do PIB , sendo que pesquisas indicam

que 70% dos nossos trabalhadores estão suscetíveis a impetrar uma ação trabalhista, e 23% destes já
tem ações (dados do TST 2017). A Justiça do Trabalho recebeu 3,9

milhões de novos processos em 2016 e atualmente há 2,5 milhões de processos em tramitação no
Brasil, segundo estatísticas do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Podemos perceber que com as

Guerras de MP e Liminares que vivemos nesse momento do COVID19 teremos mais problemas que
soluções.
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O Custo para as empresas que não gerenciam o risco trabalhista está no aumento do número de
ações trabalhistas e no valor nominal da ação, ou seja, investir na recolocação do ex-colaborador

reduz o impacto da demissão, aumentando a percepção de “empresa parceira”,
dificultando as ações trabalhistas e no pior dos casos reduzindo a percepção

negativa da empresa perante ao Juiz do Trabalho. 
 

Com um investimento muito pequeno, aumentamos a segurança das empresas no que se refere 
evitar ações trabalhistas, reforçar seu marketing social (afinal é a uma empresa que

recoloca seus ex-funcionários). Em pesquisa realizada pelo IBPG (Instituto
Brasileiro de Pesquisa Gerencial) em 2015/16/17, demonstrou que somente 26,23%

das empresas humanizam as demissões e que essas tem em média 31,32% menos ações
trabalhistas e até 38,34% de custos com cada ação. A mesma pesquisa mostra que
somente 27,87% das empresas ajudaram na recolocação do ex-colaborador e que
isso reduziu em 73,52% as ações trabalhistas e até 64,93% dos custos com cada

ação, demonstrando o resultado do processo de recolocação.
 

Outros dados que são relevantes: 80,18%
das 3.285 pessoas entrevistadas acreditam que uma demissão pode gerar trauma e
57,13% acreditam que traumas podem gerar ações trabalhistas. 93,41% alegaram
que gostariam de receber da empresa um pacote de recolocação e assim reduzir o

tempo fora do mercado.
 

Infelizmente o Mundo foi acometido por uma crise que trouxe consigo impactos sociais e
econômicos devastadores para o mundo e principalmente para uma economia

combalida como a do país. Vindo de um período de recessão e com crescimentos
modestos até o período atual, a paralização já apresenta impactos irreversíveis para a economia do

Brasil como podemos ver nas reduções de crescimento do como citou o Ministério da Fazenda
em sua publicação de 11 de Março de 2020.

 
Também podemos perceber o impacto tendo como referência o fato do COPOM - Comitê de Política

Monetária decidir, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica da economia)
em 3,75% ponto porcentual, de 4,25%. Este é o sexto corte consecutivo da taxa

no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso
da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996.

 
Outras taxas devem ser impactadas da mesma forma como Preço do Dólar,  Inflação beirando 4%,

porém balança comercial e entrada de capital estrangeiro devem se manter estáveis.
 

Mesmo entendendo como contaminada a avaliação de empresas de Mercado, tomaremos como base
que algumas preveem um desemprego de até 40 Milhões de pessoas, impactando no 110

Milhões que compõem a PEA, gerando um ciclo negativo de recuperação e instabilidade social.
O estrago já foi feito, as contra medidas possíveis tomadas, mas o confinamento tende a impactar

mais diretamente o autônomos, MEI’s, informais e micro-empresários, posto que
suas reservas já estão exauridas e sua capacidade de mitigar o impacto é nenhum.  

 
Assim é inegável que precisaremos pensar em Estratégias diferenciadas para

reduzir danos e mais rápidos sairmos da inércia economia criada pelo lockdown. Sugiro nesse
documento que ataquemos várias áreas ao mesmo tempo, usando esse momento de ‘pit stop’ para

remodelar nossos negócios.
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É fato que o fechamento das empresas nesse período de quarentena terá resultados práticos
imediatos no caixa das empresas, posto que mesmo sem vendas os empresários

terão que saldar sua dívidas com Água, Luz, Telefone, aluguéis e o mais caro:
folha de pagamento. Assim, se preparem para ter um 14º Salário sem previsão. 
Em pesquisa realizada em grupos empresariais do comércio, (681 Empresários)

mais de 70% alegou não ter condições de manter para mais de
1mês o pagamento de suas contas e 96% acima de 2 meses.

 
Nessa mesma pesquisa a primeira medida tomada pelos empresários é tentar abrir seus

empreendimentos para avaliar o impacto, e assim poder ter mais informações para
sua tomada de decisão. Em outra pesquisa realizada com empresas da área

de mecânica, apenas 44,5% das empresas no ES estão abrindo mesmo que 72,3% sejam
a favor de abrir, e 96% diz o movimento foi menor, sendo que 90% delas afirma

que seus rendimentos diários caíram mais que 60% em comparação com um dia
normal. 

 
Vale citar que os dados demonstrados pela Cielo em sua

pesquisa inicial demonstram uma redução da venda da ordem de 60% nas vendas do
Comércio, o maior empregador do Brasil e as demissões já começam a se amontoar.

 
Mesmo com os esforços governamentais, como a MP 936 que visa

manter empregos, é fato que muitas pessoas já estão sendo demitidas e outros
tantas ainda serão. Posto isso, nos cabe tentar reduzir os impactos para

empresas, justiça e colaboradores (não sendo essa uma ordem de importância).
 

De acordo com dados do Sebrae-DF a mortandade de empresas será maior que 35%, ou seja, 1 em
cada 3 empresas brasileiras irá fechar e sentiremos esse impacto. 

 

Todos nós vamos sofrer, uns mais outros menos. 
Todos nós vamos lutar, uns mais outros menos.

 
Outro dado importante foi demonstrado pela

pesquisa 006/2015 do IBPG – Instituto Brasileiro de Pesquisa Gerencial, que
recebeu e tabulou 5283 questionários de Colaboradores de todo Brasil e de 994
de Empresários e pode comprovar a falta de experiência prática dos Demissores
(pessoas que praticam demissões) para realizarem esse processo tão traumático

(já citado anteriormente).
 

Segue a tabulação dos elementos mais negativos em uma demissão na visão dos Colaboradores
(5283):

Agressividade (76%), demitir sem explicar os Reais motivos (73%), demitir por e-mail
(69%), demitir por telefone (69%), tornar pessoal o processo de decisão

(68%),  falsidade durante a demissão
(63%), demitir sem Feedback (57%), desdenho durante a demissão (55%), ser frio
durante o processo de demissão (39%), promessas futuras de parceria que nunca

são cumpridas (38%), demonstrar pena (37%), ser indiferente a realidade do
demitido (36%) e outros (8%).   
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Vale comparar que uma das perguntas foi: “Empregador, quais das atitudes abaixo você já fez durante
o processo de demissão?” e as respostas geraram esses dados: (994): 

 
Agressividade (61%), demitir sem explicar os Reais motivos (84%), demitir por e-mail (12%),

demitir por telefone (33%), tornar pessoal o processo de decisão (89%),
falsidade durante a demissão (83%), demitir sem Feedback (82%), desdenho

durante a demissão (11%), ser frio durante o processo de demissão (86%),
promessas futuras de parceria que nunca são cumpridas (91%), demonstrar pena

(54%), ser indiferente a realidade do demitido (11%) e outros (12%).
 

Esses dados quando comparados mostram que os nossos empresários não sabem como
demitir colaboradores da forma mais humana possível e por fim geram ações

trabalhistas.
 

Utilizando um gráfico de Pareto podemos classificar os problemas nas demissões e reduzir de forma
sensível usando apenas a ciência e a empatia, por isso criamos o método HUMANIZE  

 
Assim dividimos esse Material em Dicas para Empresários tornarem suas demissões mais

humanas e para Colaboradores tornarem seu processo de recolocação mais rápido. 
Esperamos que ajude.
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Sem 
  AGRESSIVIDADE

De acordo com o
pesquisa do Washington Post de Abril/2018

Ao menos 437 mil pessoas são
assassinadas no mundo a cada ano – uma

média de 6,2 assassinatos por 100 mil
habitantes. A América Latina e o Caribe
abrigam 8% da população mundial, mas
concentram 33% dos homicídios globais.

17/20 países com as maiores taxas de
homicídios estão localizados na América

Latina e no Caribe. Quatro países da
região – Brasil, Colômbia, México e Venezuela

– são responsáveis por um quarto
(25%) dos assassinatos globais.

 
Podemos perceber

comparando dados de demissões violentas
em vários locais do Mundo que essa

característica de demissão é mais comum
em países latinos e em desenvolvimento.

Nossa passionalidade transborda também
em nosso ambiente de trabalho, posto que
para muitos empreendedores o negócio é
visto como uma filho... e quem pode não

gostar do nosso filho sem levantar em nós
um sentimento ruim.

A) O negócio é apenas uma negócio...
como é feito por pessoas é cheio de

erros e portanto é natural que pessoas
não gostem de trabalhar aqui. E isso não

é traição.
 

B) Não existe essa história de “Família
Petrobrás”, “Família MCDonalds”... as

pessoas são pagas para trocar resultado
por dinheiro. Qualquer coisa além disso

é conversa mole e você está se
enganando. Então se você liga para seu
colaborador fora do horário de trabalho,

você não pode pedir profissionalismo
dele. 

 
C) O Profissional faz por dinheiro e o

amador faz por amor... queremos
profissionais. 

 
D) “Vestir a camisa da empresa” é um
discurso americanizado dos anos 90...
acorda. A camisa que o colaborador

veste é a dele, e está certo. Se você quer
mais comprometimento faz dele sócio. 

 
E) Se você, Empresário, quer um perfil

ideal de colaborador, lembro que IDEAL
é o que está na IDEIA, logo não sente dor

de cabeça, desmotivação, não tem
problemas... ou seja, não existe. Acorda!
Você está perdendo bons colaboradores

esperando o que você acha que faria.
Quer que seja feito exatamente como

você faria? Faz você mesmo. 
 

F) Colete dados e resultados OBJETIVOS
para demitir alguém, não demita pelo

simples fato de não gostar de alguém...
Alguém pode ser demitido por vários

fatores, mas opte pelos critérios
objetivos: Fulano produz pouco, Beltrano

tem um número de faltas
grande.
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#1
Na Prática

G) Se você tem uma tendência a ser agressivo
e esse colaborador mexe com seu emocional,
delega essa demissão a alguém.
 
H) Se coloque no lugar de quem está sendo
desligado, há um Ser Humano ali.

 
Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=D5ZBkRu1388


Demitir explicando
os REAIS MOTIVOS

Em pesquisa realizada
pelo IBPG em 2019, com 749 pessoas,

aproximadamente 53% afirmam que um
feedback negativo mal realizado pode gerar

um trauma. 72% alegam que já ficaram
deprimidos por receberem Feedbacks

negativos. 11% que já pensou em Suicídio
por conta de Feedbacks negativos. 87%
afirma ter muitas dificuldades em dar

Feedbacks negativos e por isso mascaram ou
se omitem.

 
Os dados acima

demonstram a dificuldade que temos de
explicar os reais motivos de uma

demissão, entretanto em pesquisa realizada
pelo mesmo instituto, junto a

empresários, descobriu que medo de ações
trabalhistas e de represálias

violentas dos colaboradores desligados são
um preocupação para 93% dos

demissores, por isso 72% mentem ou
omitem os reais motivos das demissões,

“dourando a pílula”.

A) Tome as decisões baseados em dados
e mostre para o colaborador na

demissão. Fulano você está
sendo desligado pelo fato da sua

produção ser inferior a média da equipe.
Simples, técnico, impessoal. 

 
B) Tenha um horizonte

maior de análise, não se prenda a uma
única variável, pois Cristovam Colombo
foi pago para descobrir o caminho para
índias e descobriu coisa melhor. Então
sugerimos um pool de 3 dados sejam

eles quais forem: Produção, Venda
agregada, Falta, Atrasos, Reclamações de

Clientes, Desperdício... 
 

C) Evite tomar decisões precipitadas,
pois avaliar apenas 1 mês do

colaborador é injusto. Sugiro a técnica
do Baseball, 3 Strikes (tentativas)...

Pensou em demitir o Fulano, chame-o e
converse para tentar ajudar. Pensou

novamente em demitir o Fulano, chame-
o e tente uma mudança (no local,
horário, forma de trabalho...) e se

Pensou mais uma vez em demitir o
Fulano (faça a demissão com

todos os dados, ata das reuniões
anteriores...mas com cuidado e carinho).

 
D) Entenda que falar a verdade é evoluir
o colaborador e ajudar que não cometa

esse erro em uma próxima empresa,
mas faça com que ele entenda isso

também. Não tente um tom Professoral,
apenas uma ajuda para a evolução dele.
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#2
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=Mx9D7IBZa2w


Demitir por E-MAIL e
TELEFONE

Aproveitamos para
juntar essas 2 dados em uma resposta só

pois tratam do mesmo problema:
afastamento

desnecessário. Mesmo que demitir por e-
mail (12%) e demitir por telefone

(33%) sejam ditos como normal para
Empresários, não é! 

 
Certa feita estava conversando com 3 ex-
colaboradores de uma empresa, antes de

uma mediação judicial e eles foram
categóricos: “Sabe o que me deixou com

mais raiva? 
 

Fui demitido por Email.” E isso me pareceu
bastante justo, lembro da

expressão das partes quando isso foi
citado... devastador.

 
Pessoas são frágeis e devemos zelar pela

relação, mas se isso não bastar
aqui estão alguns motivos para não fazermos

demissões por Telefone ou Email
(exceto uma necessidade fora do

protocolo, como o Covid19 ou uma unidade
da empresa em outro Estado).

A)  Se selecionamos presencialmente por
que desligamos à distância?

 
B) Como saber se o Feedback sobre o
motivo da demissão foi recebido da

forma correta, se estamos por email ou
telefone? Lembro que o objetivo da

comunicação é a recepção da
mensagem e não apenas a

emissão.
 

C)   Como demonstrar apresso e
preocupação com o

colaborador sem estar lá, salvo um caso
grave, mas nesse caso sugerimos uma
remarcação de data. Se mesmo assim
não for possível, faça um telereunião,

esteja presente, demonstra que se
importa.

 
D) Se for fazer a distância por conta do

coronavírus, sugiro que faça por skype e
explique bem que a demanda é sanitária

e que você busca proteger também a
saúde dele. 
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#3
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=F-wmL2lkR74


Não tornar PESSOAL
o processo

O fato de ser um desligamento não significa
necessariamente que

precisamos nos envolver emocionalmente
no fato. 

 
Lembro: acaba a relação de

trabalho e não a pessoal. Mas é fato que
separar esses espectros é complicado,

principalmente em relações de vários anos. 
 

Assim, vale lembrar que esses problemas
serão cada vez menores, posto que

tende a diminuir, geracionalmente, os anos
de presença contínua de cada

colaborador nas empresas... ou seja, a galera
mais nova vai ficar menos tempo

em cada empresa e logo gerará menos
envolvimento emocional.

 
Sempre percebi que ao me envolver

emocionamente minha capacidade de
análise ficava prejudicado e por isso pedia

para pessoas mais próximas a mim, um
parente por exemplo, fosse demitido por

outras pessoas, mas depois percebi que isso
era fruto da minha fragilidade emocional...
resolvi esse problema e passei a demitir

pessoas próximas sem abalar nossa relação.
 

Esse amadurecimento vem da continuidade
do processo, fazer muitas vezes, traz esse

"calo" mas negar que sempre me sensibilizo
com os desligados seria falso de minha

parte. 

A) Tornar pessoal uma demissão
aumentas as chances de processos

trabalhistas, pois dá o direito da outra
parte também ser passional. 

 
B) As pessoas normalmente vivem no

mesmo município e vão se encontrar no
supermercado. Lembrem-se colecionar
inimigos é um esporte radical demais.

 
C) Escreva no papel: Eu estou com raiva
do FULANO porque ... (e complete). Eu

acho que o FULANO merece uma
punição porque fez... (e complete)...

depois troque o nome FULANO, pelo seu
e veja se gosta.

 
D) Não crie expectativa sobre ninguém,

só é responsável pela realização
de uma expectativa (ou a não realização)

quem a criou... portanto se você criou
a expectativa do profissional perfeito, foi

você quem criou, logo você deveria
ser demitido.
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#4
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=s-0MDEMRG9Q


SEM FALSIDADE e 
nem Falsianes

Falsidade não é bom em momento algum,
mas entendemos que pelo medo das
ações trabalhistas e represálias como

citamos acima  muitos empresários optam
por esse estratagema, no entanto sabemos

que não é o melhor caminho.
 

A falsidade traz com sigo o signo da mentira
e da dúvida, e tudo que o colaborador não

precisa é mais isso. 
 

Seja verdadeiro e claro sobre os motivos, as
formas, os direitos... nada pode ser

subentendido, suprimido ou subvalorizado. 
 

Se você não era amigo do profissional, não
adianta forçar a amizade agora... e se você

tinha problemas com ele, ai então é que não
vale a pena mesmo. 

 
Lembrem-se tornar um momento pior é

aumentas as chances de conflito, o tempo de
recolocação do colaborador e as chances de

ação trabalhista. 
 

Seja verdadeiro SEMPRE!

A)  Lembrem-se: quem está seguro da
necessidade da demissão, tem motivos
reais para isso e está apoiado em dados

não precisa ser
falso, basta mostrar a situação. 

 
B)   Falsidade é percebida facilmente e
passa um tom ‘enganação’ então seja
direito, profissional, terno e cordial. 

 
C)   Ao encher os colaborador que vai ser

desligado de elogios mascara o real
motivo de seu desligamento, dificultando

sua evolução. 
 

D)  Se o colaborador que está sendo
desligado é tão bom,

por que você está dispensando ele?
 

E) Se prepare para ouvir verdade (que
podem ser verdades apenas para o

colaborador) e respirar fundo. Lembrem-
se ele está em uma situação ruim pode

(e é natural) querer 'sair por cima'... ouça,
filtre e aprenda.  
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#5
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=W4V1cF8Q9pw


NÃO PODE demitir
sem Feedback

Vou te contar uma piada, ok? Era uma vez um
pássaro de asas bem grandes que morava

numa floresta. 
 

Seguindo a lógica da dificuldade de feedback
apresentada acima, o fato de 82% dos

entrevistados demitir sem expressar o real
motivo do desligamento gera, entre outras

coisas, a rivalidade empresário x
colaborador, a impressão que foi

maldade, a suspeita de que foi um problema
com a equipe, a possibilidade de ter

sido uma situação pessoal, a não
possibilidade de melhoria pessoal,

demonstrar desdenho (55%)... ou seja, deixa
em aberto que pode ser qualquer coisa,

inclusive NADA.
 

Dar um Feedback de qualidade tem uma
técnica, uma forma e um momento. Cabe a

cada um escolher a técnica que mais se
adapta. 

 
Eu, particularmente, opto por feedbacks de
evolução... pergunto e deixo o interlocutor

inferir que ele está cometendo um erro. Mas
se mesmo assim houver dificuldade de

entendimento... opto por uma explicação
didática focada em explicar como o erro do
colaborador impacta na equipe, na empresa
e no negócio. Termino desenvolvendo com a

pessoa estratégias para melhorar essa
característica, mas lembro que a decisão de

mudança é dela. 
 

Exemplo: "Fulano, tudo bem? Sei que vc
entende bem de segurança de rede, me

ajuda um pouquinho? Cara o que vc acha de
alguém que distribui sua senha do servidor
para qualquer pessoa? <Deixo ele falar>, O

que devemos fazer com essa pessoa? <Deixo
ele falar>, quais são os impactos disso na
nossa equipe? <Deixo ele falar>, pois é: foi
você quem fez, no dia tal, para Beltrano...

vamos resolver isso de uma vez? Criei uma
rotina para você, você topa fazer para se

desenvolver e não pisar na bola? 

A) Faça a demissão sempre
acompanhado de uma pessoa
de sua confiança, o gerente, o

supervisor, o gestor de pessoas... afinal
sempre é bom ter uma terceira opinião. 

 
B) Faça a demissão em local isolado, não
sabemos qual será a reação da pessoa.

 
C) Tenha sua lista de dados e motivos

para a demissão. 
 

D) Dê o feedback verdadeiro do trabalho
do colaborador, sabendo que para ela
pode ser importante receber, ou pode
não ser, ele não querer ouvir... tudo é
válido nesse momento tão estressante

que é a demissão. 
 

E) Comece perguntando se ele quer ter o
feedback? Se ele disser não, não

insista... se coloque a disposição para SE
e QUANDO ele quiser receber. Se ele

quiser receber, inicie listando os pontos
positivos (mas verdadeiros) dessa

pessoa, depois liste os pontos negativos
e como isso impacta no negócio. 

 
F) Se coloque a disposição para ajudar

na evolução dele, caso necessite.
 
 
 

Ahhhh Sobre a piada!
Viu como é ruim não ter um desfecho para

coisas?
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#6
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=Xbf91jq9c-I


FRIEZA não pega
bem

Aqui temos um
impasse, nem tão quente a ponto de ser

passional nem tão frio a ponto de
demonstrar desdém... É uma sintonia fina, mas

que é importante. 
 

É fato que na
primeira demissão que fazemos, morremos

junto com o colaborador, com o passar
do tempo vamos ganhando calos e aprendendo

que estamos liberando esse
colaborador para ter novos desafios e ao
mesmo tempo salvando vários empregos

com esse desligamento.
Mas ao evitarmos a frieza devemos lembrar

que do outro lado tem uma pessoa, e se mesmo
assim você estiver com problemas de

afastamento lembrem-se: E SE FOSSE EU?
COMO ESTARIA ME SENTINDO? 

 
Empatia é um processo que nasce do contato
humano e por isso cabe a cada um sentir a

"temperatura" da demissão. Mas em um
Mundo onde estamos distanciados, um pouco

de calor humano faz bem e salva vidas.
 

Por isso: ouça - olhe - toque - sinta. Você está
lidando com pessoas. 

Ouça atentamente o que dizem, ouvindo para
entender e não para responder. 

Olhe para seus olhos, crie contatos visuais para
que ela também veja que você é um Ser

Humano.
Toque, se for apropriado, a mão da pessoa.

Um aperto de mão diz muito sobre nós.
Sinta o ambiente no qual a demissão está

ocorrendo e tente suavizar o máximo.
 
 

A) Dedique um tempo para uma
demissão. Quanto maior for a história do

colaborador na empresa, maior
deve ser esse tempo. 

 
B) Seja verdadeiro e se coloque no lugar

de quem está sendo desligado.
 

C) Aceite tudo que vier do outro lado,
pessoas tomadas pela emoção não

conseguem filtrar o que
falam, assim aguarde... com o tempo o

colaborador perceberá (ou não) que era
inevitável.

 
D) Entenda que é necessário um grau de

afastamento, mas não muito. Você irá
descobrir a melhor forma para o seu

estilo de demissão. 
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#7
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=oJ520dO3BZM


PROMESSAS não
cumpridas

Ninguém gosta de
mentiras e para 38% dos demitidos as

promessa que jamais serão cumpridas tem
um peso importante. 

 
É fato que se você pensa em recontratar

essa pessoa no curto
ou médio prazo, é interessante falar... mas só

se for verdade. 
 

Mas mesmo assim 91% dos Empregadores
entrevistados realiza esse tipo de promessa

sem nenhuma
preocupação. 

 
Lembro que certa vez

isso aconteceu comigo, e eu muito novo
acreditei, como nunca fui chamado de volta,
ficou uma pequena mágoa em mim e alguns
anos depois reencontrei essa empresa em

uma situação delicada, o mundo deu a volta,
e eles pagaram 50% a mais pelo meu

serviço do que qualquer outra pagaria... Sei
que é amador ser compelido a nos vingar,

mas pessoas tem sentimentos. Pensem
nisso. 

 
Sugiro que em caso de pensar em contratar
determine APROXIMADAMENTE quando isso
irá acontecer, para evitar projeto sem prazo,

que é sonho.

A) Liste os colaboradores que serão
desligados e quais desses você gostaria

de ter novamente na empresa. 
 

B) Crie um cronograma de recontratação
mediante ao crescimento da empresa e
divida em Curto, Médio e Longo prazo.

 
C) Elabore estratégias para atingir esses

resultados e deixe claro que é um
interesse e não uma certeza. Exemplo:

"Fulana, gostaria que você soubesse que
conto com você no médio prazo na

empresa."
 

D) Não cobre compromisso de quem
está desligado da sua empresa. Assim se
esse colaborador conseguir uma outra
posição em outra empresa, não fique

chateado... a fila anda.
 

E) Não prometa nada! É uma intenção e
não obrigação. Mas se prometeu,
mantenha o colaborador afastado

informado: "Fulana, os planos para sua
contratação estão em andamento, mas

acho que atrasará uns 2 meses. ok?"
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#8
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=yzuFMlmpsqo


Sem MISERICÓDIA 
ou PENA

A pena é, para o
oriental, o sentimento mais sujo. Posto que

além de vencer, humilha o derrotado. 
 

Assim vamos nos espelhar nos orientais e
entender a pena como algo

que destrói a autoestima do colaborador,
algo que ele vai precisar muito nas
próximas etapas para se recolocar. 

 
Seja verdadeiro, franco, terno, mas nunca

piedoso. Uma pessoa que sai da sua
empresa não precisa

de piedade, precisa de apoio. 
 

Assim evite frases como: “Eu realmente estou
com pena de você”, “Eu vou ter piedade

durante essa demissão” e “Se vale de prêmio
de consolação, você não será o único a ser

desligado”... É triste mas todas
essas frases foram citadas por demissores

durante o processo de desligamento. 
 

Imagina como fica a
mente do Colaborador quando isso

acontece? Temos que entender que por traz
de todo Ser Humano existem gatilhos,

traumas e fraquezas psicológicas que podem
destruir as pessoas.  Sei pois já

aconteceu comigo.
 

Então pense bem antes de falar pois a mente
dos outros reflete ao que é falado.

A) Entenda que é um processo natural a
demissão. 

 
B) Entenda que é um troca de força de

trabalho por dinheiro, então o
empresário está perdendo mais que o
colaborador, pois ele ainda tem seguro

desemprego e o empresário já começa a
sentir o impacto amanhã.

 
C) Entenda o valor desse colaborador e
você saberá que ele não merece pena,

mas sim a empresa que perde ele. 
 

D) Seja Humano, mas profissional. 
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#9
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=vDBdsIUzdT0


Não seja INDIFERENTE
ao problema alheio

Por tratar de Seres Humanos, perdendo sua
única fonte de sustento financeiro, não

entender a realidade do colaborador é no
mínimo ser mal caráter. 

 
Partindo dessa premissa, vale lembrarmos

que para 11% das pessoas entrevistadas isso
é passível de ações trabalhistas. 

 
Entenda que essa

demissão terá consequências na vida dessa
família. 

 
Planos serão desfeitos ou

adiados, as relações familiares poderão ficar
abaladas, pessoas poderão entrar

em depressão... ou seja, um universo de ‘SE’
que pode aflorar, portanto sugiro

levar extremamente a sério o processo de
demissão humanizada.

 
Assim vale lembrar que hoje estamos empregados,

mas nada impede que amanhã sejamos nós.  
 

Por isso... EMPATIA

A) Se pergunte: E se fosse comigo como
eu reagiria? 

 
B) Se pergunte: Como me impactaria

financeiramente?
 

C) Se pergunte: Como me afetaria
emocionalmente?

 
D) Se pergunte: Quanto tempo eu

precisaria para me adaptar a essa nova
realidade?

 
E) Se pergunte: Como afetaria minha

família?
 

F) Se pergunte: Quanto tempo consigo
manter minha finanças equilibradas?

 
 

E pense... 
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#10
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=z_sU81iICX4


Não busque
CULPADOS

É muito comum empregadores e
empregados buscarem culpa em um

processo de demissão, partindo
da premissa que já é uma situação delicada,

por que tornar ela pior procurando
culpados?

 
Não é hora para isso,

mas é fato que todos são culpados quando
uma iniciativa não ocorre como

deveria... uns mais outros menos, mas isso é
auto-avaliação e não uma conversa

de desligamento.
 

Assim, opte por
entender como falha sua e depois procurar
melhorar, afinal não temos como melhorar
se não acharmos que temos que melhorar.

 
Mas sem neurose, excesso de cobranças e

síndrome de super-homem, ok?
Entenda que você veio nessa vida para errar,

todos erram, nenhum erro é irreversível e
que você fez, se fez, o seu melhor naquele

momento... é aprender e seguir.
 

Eu mesmo por muito tempo me cobrei
demais por cada erro, e isso por um lado te

torna mais detalhista e te traz bons
resultados... mas não existe nada como a
liberdade de saber que fez o melhor, se

gostarem bem, se não gostarem é natural
também.

 
Tem gente que adora um draminha, se auto-
flagelar, se culpar em excesso... se você é um

desses, PARE AGORA!
 

Não é hora de brigar ou
culpar alguém, inclusive si mesmo.

A) Se pergunte: Como gestor Fiz o meu
melhor?

 
B) Se pergunte: Poderia ter mudado o

cenário dessa demissão?
 

C) Se pergunte: Como poderia ter feito
melhor?

 
D) Se pergunte: Como controlar para

que isso não aconteça comigo de novo?
 

E) Faça uma análise da passagem desse
colaborador por essa empresa e avalie

as ações de correção.
 

F) Faça uma lista de lições aprendidas
nessa empresa.
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#11
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=VH1xo9lBNe4


Ajude seu
 ex-colaborador na

RECOLOCAÇÃO
O desligamento de uma empresa é um

momento de insegurança e incerteza por
isso, saber que podemos

contar com a nossa ex-empresa para nos
ajudar é fundamental para
tranquilizar o ambiente. 

 
Assim cartas de recomendações (mesmo não
vendo grande impacto nelas) são vistas como

um reconhecimento pós-demissão. 
 

A inscrição em cursos de organização
financeira familiar e cursos de

conhecimentos técnicos é visto como
reconhecimento e parceria e podem ser até

gratuitos, mas ajudam ao colaborador
entender como passageiro esse momento.

 
Esse tipo de estratégia de humanização tem
um impacto incrível nos colaboradores e por

isso deve ser visto como algo desejável
sempre! 

 
Sugiro que esses benefícios sejam aplicados

em toda a equipe, pois valorizar o
profissional é sinal de união e isso será

decisivo nessa crise. 

A) Prepare um cartão de recomendação
padrão e verdadeira, nada de inventar,

afinal se o colaborador dosse super você
não teria dispensado ele. 

 
B) Altere a carta em cada caso, nada de

Ctrl + C e Ctrl + V, pessoas merecem
consideração e um tempo para isso. 

 
C) Lista 3 Cursos que você gostaria de

fazer se fosse demitido de uma empresa.
 

D) Escolha 2 + Gestão financeira pessoal
e veja preço, negocie o pacote e traga

folders para entregar aos
demissionários.

 
E) Pergunte se ele quer uma carta de
recomendação, se a resposta for não.

Ok, não insista.
 

F) Pergunte se ele quer fazer os cursos e
mostre a importância, se a resposta for

não. Ok, não insista.
 

G) Se coloque a disposição por 15 dias
caso ele mude de ideia. 
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#12
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=KhBAQxLiYdA


Não ABANDONE seu
Ex-colaborador

O abandono é uma das piores sensações do
mundo. Em nossa pesquisa 92,1% dos
colaboradores demitidos se sentiram

abandonados pelas empresas e 73,5% disse
que se pudesse prejudicaria essa empresa

por isso.
 

Assim sugiro que leve a recolocação do seu
colaborador a sério, sob pena de cultivar uns

inimigos no futuro... e sabemos que ter
inimigos é como colocar pedras em um tênis,

só serve para dificultar a caminhada. 
 

Costumo acompanhar
com interesse, enviando e-mails mensais e

mensagens nas redes sociais de meus
ex-colaboradores, afinal realmente me

preocupo com eles. 
 

Vale ter em mente que eles levam
consigo a marca da minha empresa. 

 
Assim uma mensagem do tipo: “Fulano, tá

tudo bem? Já se recolocou? Precisa de algo?”
Não vai te matar... mas vai fazer uma

enorme diferença na vida do colaborador. 
 

Lembrem-se é um Ser Humano e está
fragilizado, tudo que ele precisa, as vezes é

alguém demonstrar que confia nele.
 
 
 

A) Crie uma tabela de demitidos com
data das demissões, e-mail, telefone e

links das redes sociais.
 

B) Crie um cronograma para variar os
meios de contato. Ex.: num mês você

liga, depois manda um Whatsapp, depois
manda um email, depois manda um oi
no privado das redes sociais. Horizonte

de 6 meses.
 

C) Crie avisos no Google Agenda para lhe
lembrar mensalmente. 

 
D) Faça o contato.
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#13
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=AypzpPIQiro


Faça ENTREVISTA de
Desligamento

Essa ferramenta ajuda
muito empresas a entenderem os motivos
das demissões, bem como as impressões
dos colaboradores sobre a sua empresa

(agora livres do medo de serem demitidos).
 

A entrevista de desligamento é uma fonte
muito saudável de feedbacks, quando

pesados e medidos, separando o momento
de irritação ou frustração, podem lhe

oferecer informações importantes.
 

Bem como avaliações mais reais das equipes
de trabalho. Já perdi as contas de quantas

vezes uma demissão gerou outras
demissões muito mais sérias e importantes. 

 
Ouça tudo... deixe o colaborador desabafar,

é o momento dele. E lembrem-se: se ele está
te dando um feedback é porque gosta da

empresa.
 

Tenho percebido que esse hábito ajuda o
colaborador a se aliviar e a empresa a ser

vista como mais parceira, pois deu voz a ele. 
 
 

A) Faça a demissão em uma sala
separada. 

 
B) Crie uma folha com as perguntas do

tipo: O que mais você gostou ao
trabalhar aqui? O que menos gostou?

Como podemos melhorar? Quais
colaboradores você trabalharia de novo?

Por que? Quais não trabalharia? Por
que? 

 
C) Aplique o questionário e tabule. 

 
D) Agradeça ao ex-colaborador pelas

informações, afinal ele não tinha a
obrigação.

 
D) Discuta os resultados com sua equipe
de Gestão de Inteligências, com dados

sigilosos.
 

E) Solicite as devidas mudanças. 
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#14
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=TwW6vEPxeww


Colaborador
Não REAJA

NEGATIVAMENTE
Sei que o primeiro impacto de uma demissão
pode ser devastador, mas lembrem-se não é
bom e nem prazeroso para ninguém, assim

sugiro
que absorva a primeira reação, se ela for de

hostilidade ou de desespero (chorar por
exemplo). 

 
Ali é um ambiente de

trabalho, ou seja, local para profissionais, então
respire fundo. 

 
As vezes achamos que há injustiça, que se
soma com o medo do desemprego, que é

adicionado a frustração e ao fim das
esperanças gerando um turbilhão de emoções

que as vezes pode querer explodir... Respire
fundo. 

 
A sua atuação nesse momento conta muito

para sua recolocação. 
 

Lembro que em minha primeira demissão, um
colaborador me deu um soco no rosto e hoje
analisando, penso que aquele momento há 22
anos atrás ele estava querendo dar um soco

nele mesmo, estava frustrado, com medo, sem
perspectivas... tudo junto e misturado. 

 
E a explosão dele foi muito ruim para

ele, pois a empresa o processou, ele ficou
queimado no setor (que era muito

pequeno) e isso atrapalhou muito a carreira
dele. 

 
Não guardo ressentimentos,

mas vejo aquele momento como o exemplo
claro de que quando o profissional se

perde na emoção, vira amador. 
 

Nada do que você falar vai reverter a situação.
A decisão, quando sentamos para demitir

alguém já está madura e tomada. Não adianta
fritar outros colegas, arrumar desculpas,

arrumar problemas... aprenda
a perder, para ser um bom vencedor.

A) Se pergunte: Fiz o meu melhor? 
 

B) Se pergunte: Poderia ter mudado o
cenário dessa demissão?

 
C) Se pergunte: Como poderia ter feito

melhor?
 

D) Se pergunte: Como controlar para
que isso não aconteça comigo de novo?

 
E) Faça um PDCA da minha passagem
por essa empresa e avalie as ações de

correção.
 

F) Faça uma lista de lições aprendidas
nessa empresa.
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#1
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=JplPl_rm9kI


Deixe a FICHA CAIR

É comum que a ficha de uma demissão
demore para cair, respire

fundo, termine seu dia de trabalho sem contar
o fato para ninguém, afinal

fofoca não acha, só atrapalha o clima
organizacional. 

 
Trabalhe o melhor que você puder naquele dia,

sei que não é
fácil, mas não transpareça para ninguém... é

natural que nessa hora surja uma
neurose de que todos sabiam menos você:
CALMA! As vezes sabiam mesmo, mas isso

não muda nada. 
 

Te avisar 1 dia antes mudaria alguma coisa?
Acredito que não.

Relaxe.
 

Use esse tempo para controlar sua mente,
pare de buscar culpados e entenda como

natural o processo de desligamento.

A) Lembre-se que você é um profissional.
 

B) Lembre-se que tudo que eu fizer
acelera ou atrasa minha recolocação.

 
C) Não crie fofoca na empresa, vai na

sua, fica de boa... se recomponha.
 

D) Termina seu dia e as coisas que estão
pendentes para você, afinal se você se

preocupa com a sua MARCA deve pensar
que deixar serviço mal feito ou

inacabado para trás é negativo. 
 

E) Se sentir que precisa de mais de um
dia para finalizar o principal do que

estava por sua conta peça a empresa
esses dias para arrumar a casa. 

 
F) Se você quiser comunicar a equipe,
informe a empresa, pense na melhor
forma juntamente com os diretores e

faça com toda calma. Não é um velório é
apenas um desligamento.  
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#2
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=gUAFCjLhyOo


Demissão é algo
NATURAL!

Entenda que é natural, acontece com todos.
Lembre-se você não é o único. Calma!!! Não

ache que o sol nasce no horizonte, somos nós
que aparecemos para o sol, todos os dias. 

 
O desligamento é uma experiência

importante e que você sairá mais forte dela,
afinal aprenderá a ser mais

criativo, deixará de ser teórico, saberá demitir
uma pessoa com mais

humanidade. 
 

Aprenda a tirar um aprendizado de tudo que
vir. Claro que as contas continuam chegando,

mas elas vão continuar, você estando chateado
ou não. 

 
No entanto, se você quer ficar chateado, tem
todo direito... mas lembrem-se que isso torna

sua arremetida mais demorada. Ok? 
 

Sugiro que seja Grato por isso - todas as
experiências são validas. Mas entenda, a onda

chegou e você nem viu, e as vezes é assim
mesmo, mas macaco esperto salta do galho no

galho e não no chão. 
 

Mas em algum momento você acreditou na
mentira mais velha do mundo: A empresa

precisa de mim... Não acredite na falácia do
Macaco com asas... todos nós precisamos estar

atentos aos cipós que estão ao nosso redor
para em caso de emergência utilizar.

 
Tem gente que realmente acredita que é
insubstituível, que é necessário e que a

empresa precisa dele(a), não caia nessa. 
 

Tudo muda o tempo todo e a única
sobrevivência é a capacidade de se adaptar.

A) CALMA!!! 
 

B) CALMA!!!
 

C) CALMA!!!
 

D) CALMA!!!
 

E) CALMA!!!
 

Se não der certo... Florais de Bach,
meditação, música clássica, terapia,

comer chocolate...e rivotril (com receita
médica, ok?)
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#3
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=YNXWlL85BPw


Ei, você ai... GUENTA o
TRANCO!

Meu amigo, se mesmo depois da dica
anterior você quer surtar?... Lembrem-se da

regra da Poliana: Coeficente emocional é
tudo. 

 
Vamos brincar do jogo do contente? 

Escreva uma carta carinhosa para
seus Leitores de Linkedin e Facebook...

ressaltando as coisas boas, os
resultados que você obteve no projeto,
agradecendo os amigos conquistados, a

oportunidade dada pela empresa,
desejando sorte para a empresa e para

colegas
assim deixando a porta aberta.

 
 Assim sua rede ficará atenta a você estar no

mercado, te verá como uma pessoa mais
madura e te reforçará sua marca. 

 
O contrário disso é fatal: textão descendo a

lenha na empresa, nos colegas e no
mercado... isso é Suicídio Corporativo. 

 
Nossa como leio suicídios corporativos nas
redes sociais, meu Deus! Não se esqueça

que se você fez com a empresa de hoje fará
com a minha amanhã... e estamos de olho

nas redes sociais sempre. 
 

Não vacile! 
O que está na Web é eterno.

A) Escreva uma carta nas redes sociais
dizendo o ciclo na empresa XYZ acabou,

mas é um momento feliz.  
 

B) Liste os argumentos e marque seus
colegas e diretores.

 
C) Termine dizendo quais são seus

sonhos para agora. Ex.: Agora pretendo
trabalhar por 2 ou 3 anos em uma ONG

para ter essa experiência em minha
carreira e fazer um mestrado. Isso

mostra que você está focado no seu
futuro. 

 
 

D) Responda carinhosamente cada
comentário, até das pessoas que você

odiava (se é que existe isso). Afinal
acabou o problema ali.

 
E) Poste uma foto da equipe ou uma
imagem que represente algo bom ali.

 
ATENÇÃO: NÃO FIQUE POSTANDO TODO

DIA ALGO DA SUA EMPRESA ANTIGA...
PARECE QUE VOCÊ ESTÁ PEDINDO PELO

AMOR DE DEUS PARA VOLTAR. 
 

SE VALORIZE!
 
 

28

#4
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=tLXiNznueT8


Como CONTAR em 
casa que fui DEMITIDO? 

Eu particularmente divido tudo com a minha
família, das coisas boas as ruins, porém tem

uma forma de comunicar a todos, pois
pânico não ajuda em nada. 

 
Assim, na primeira noite  após a notícia,

sento com minhas planilhas financeiras, com
as opções que tenho de trabalho ou de

projeto, com meu planejamento de vida e
faço planos com essa nova realidade. 

 
Isso vai te ajudar a dar o tempo necessário

para a ficha cair e para o você 
pensar em uma solução, mas não 

demore muito, ok? 
 

2 Dias no máximo. 
 

Assim você pode anunciar a mudança já
trazendo uma solução para acalmar

sua família. 
 

Mas também esteja aberto a novas soluções
que venham de seus familiares, pois

algumas vezes o fato de estarem fora do
problema faz com que tenham uma visão

melhor dos fatos. 
 

Ouça!

A) Liste todos seus custos básicos
(comida, aluguel, remédio, escola...) e
também os de segunda necessidade

(salão de beleza, academia,
restaurantes...)

 
B) Faça um corte nos básicos de 20% e

nos supérfluos de 80% ainda você
ampliou seu período de sobrevivência.  

 
C) Se tiver investimentos criem uma

estratégia de desmobilização sem perder
muito. 

 
D) Listes os projetos que você tem por

grau de maturidade (já estão dando
dinheiro, ainda não dão dinheiro mas

está próximo, falta muito para dar
dinheiro e nunca darão dinheiro). 

 
E) Crie planos de ação: Procurar um

emprego, dar aula particular de inglês,
fazer um concurso público. 

 
F) Determine datas para que essas

etapas de planos comecem e terminem.
Ex.: Em janeiro vou tentar momentar

meu negócio se até março não estiver
dando dinheiro em Abril começo a

procurar emprego, se em Maio não tiver
empregado vou dar aula particular

enquanto busco emprego. 
 

G) Escolha bem as palavras e a forma
como vai comunicar sua demissão a sua

família. 
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#5
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=giLgeA5uCtg


Tem gente que acha que a hora de atualizar
o currículo é quando se perde o emprego...

acorda. 
 

A hora de estar com um currículo top é
quando se está na empresa, por

isso prepare o seu CV, mas com qualidade. 
 
 

Lembre-se dos passos da Trajetologia
Científica: os Diretores dão mais atenção

aos dados pessoais, os Gestores com
Pessoas aos dados de formação e os
Colaboradores na Experiência. Então

lembrem-se de saber que vai ler o material.
 

Currículo igual para toda empresa é igual a
contar a mesma piada todo dia... não

funciona. 
 

Lembre-se não coloque as tarefas que você
fez, mas sim os resultados que alcançou,
todo mundo sabe o que um assistente

administrativo faz, mas os resultados que
você teve mostra que você é direcionado

para trazer resultados e não fazer tarefas. 
 

Evite redundâncias. Ex.:
Email: flaviocomex@hotmail.com todo mundo

sabe que isso é um email é igual escrever
que é brasileiro no currículo aqui no Brasil...

99,99% das pessoas são. 
 

Evite colocar pacote office (isso é
obrigatório), saber conjugar o verbo ‘To Be’

não é Inglês Básico, Foto de biquíni
não dá, nem foto bêbado na balada,

Atividades extras também são válidas.
 

Se tiver dúvidas baixe gratuitamente o livro
TRAJETOLOGIA

CIENTÍFICA – COMO FAZER SEU CV BRILHAR
lá tem o que há de mais moderno e

científico sobre o CV.

A) Prepare uma lista de alvos para o seu
Currículo. Empresas que você gostaria

de trabalhar
 

B) Prepare seu CV padrão, no estilo
Trajetologia Científica.  

 
C) Customize seu CV padrão para cada
empresa que você for mandar, para ter

informações avalie seu site, missão,
visão, valores... 

 
D) Crie um cronograma de envio. Ex.:

Semana 1 (Empresas X, Y, Z, W), Semana
2 (Empresas A, B, C, D)...

 
E) Envie e ligue para saber se receberam.

É importante confirmar.
 

F) Mande também para todos seus
amigos... NETWORK.

 
 
 

CURRÍCULO não é
AIRBAG
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#6
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=gv1_5E6FrhM
https://www.flaviocavalcante.com/trajetologia-cientifica


Aproveite os próximos 15 Dias para colocar
as ideias em ordem... Não significa férias.

Mas faça tudo mais tranquilamente.
 

Avalie o motivo pelo qual você,
especificamente, foi desligado, sugiro

que você busque respostas exógenas (crise,
fim do projeto, demissões em massa),

mas PRINCIPALMENTE endógenas. 
 

É muito comum que as pessoas coloquem a
culpa nos outros, mas lembrem-se o

resultado depende de nós, ninguém assina a
obra de nossas vidas a não ser você. 

 
Gire o PDCA na sua vida profissional e você

verá o resultado. 
 

Use no máximo 5 Dias para isso... sobram
10 dias para fazermos tudo acontecer de

novo.

A) Se pergunte: por que eu fui desligado
e outras pessoas ficaram? 

 
B) O que elas fazem que eu não fiz e

deveria fazer? 
 

C) Quais são meus pontos fracos?
 

D) Quais são meus pontos fortes? 
 

E) Que oportunidades eu vejo para
minhas habilidade surgindo no

horizonte? 
 

F) Quais são as ameaças que também
estão surgindo?  

 
 

RESPIRE FUNDO e 
pegue fôlego
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#7
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=HWUl0qZv83Y


Conheço muita gente que ao ser demitida
achou que era férias e foi gastar... quando

voltou as reservas já tinham sido queimadas
e a recolocação demorou mais que o

esperado. 
 

É natural que o estresse e o cansaço de uma
demissão devem ser avaliados, mas tire uns

5 dias no máximo para recarregar as
baterias... isso é saudável. 

 
Utilize esses outros10 dias para avaliar sua
carreira...  Afinal se você foi desligado, sorte

a sua, agora você tem tempo para
redirecionar sua carreira.

 
Algumas vezes esses momentos complexos

nos ajudam a ver novas possibilidades e
fazer as escolhas que no futuro se tornarão

certas.
 

Eu sempre sugiro que façam o seu PEP -
Planejamento Estratégico Pessoal e seu

Neural Planning para ajudar a organizar as
ideias. 

 
Pois pior que ficar parado é ir na direção
errada e por isso o foco deve estar em

acertar o caminho que você busca.
 

Tenho percebido muitas pessoas que
acumulam empregos que não gostam e

dizem que serão felizes quando se
aposentarem... Alô Você!! Aposentar?

Nenhum de nós com menos de 40 chegará
lá tão cedo... Então se terei que trabalhar,

vou fazer isso no que amo fazer. 

A) Se pergunte: para onde você quer que
a sua carreira te leve? 

 
B) Fazer o que? 

 
C) De que forma? 

 
D) Ganhando quanto? 

 
E) Com qual dedicação?

 
ATENÇÃO Se pergunte O QUE EU

QUERO FAZER PELO RESTO DA MINHA
VIDA?  AQUILO QUE EU FARIA ATÉ DE

GRAÇA? 
 
 

E verá que nunca mais você
trabalhará e ganhará dinheiro como

nunca ganhou antes!

Não são FÉRIAS,
portanto JUÍZO
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#8
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=lXMNl6CGXL4


Já falamos sobre cortes financeiros... mas
repito: use esse tempo para fazer cortes

financeiros, uma análise do que você
realmente precisa e quer ter... sem

penduricalhos. 
 

Afinal quando você conseguir a próxima
vaga poderá manter custos baixos e fazer

um pé-de-meia melhor, afinal nunca
sabemos quando será o próximo

desligamento. 
 

É importante lembrar que é um
compromisso familiar, todos

devem entender que é momentâneo, mas
que todos são responsáveis pela saúde

financeira da família. 
 

Gosto sempre de dizer que aprendi a gerir
minha vida financeira nos momentos de
demissão e não mudei quase nada nos

momentos de vacas gordas. 
 

Entenda que contas vão atrasar, converse e
negocie, todos vão entender. Faz parte da

vida. Mas divida em Gastos Essenciais
(Comida, Remédio, Aluguel...), Gastos de
Conforto (TV a cabo, academia, curso de

inglês), Investimentos (Prestação do Carro,
Parcela do consórcio, Adiantamento da

viagem de final de ano) e Gastos Perdidos
(Roupas da moda, comer fora...).

 
Sugiro restringir aos Gastos Essenciais e
cortar os demais. Se tiver investimentos

pense em abrir mão deles gradativamente,
não entre em desespero, mas dinheiro

imobilizado nessa hora é problema e não
solução.

 
Lembrem-se é momentâneo, mas pode

durar muito. 

A) Chame todos do seu núcleo familiar
para a conversa e explique a importância

do momento. 
 

B) Lembre a todos que como família
devem passar por isso juntos e que não

há culpados, apenas contingências. 
 

C) Que é importante que todos
entendam que os cortes são

momentâneos mas necessários.
 

D) Peça que cada um diga o que é vital
para eles e o que podem cortar

 
E) Liste e avaie se já chega no tamanho
certo ou precisamos cortar mais baixo...
DICA: Eu sempre corto 10% a mais para

depois transforma em recompensa. 
 

F) transforme o corte em jogos... quem
apagar mais a luz ganha um prêmio

(NÃO FINANCEIRO)
 

G) Seja justo e explique suas decisões, se
todos vão ajudar nessa crise todos

devem saber os motivos verdadeiros. 

É hora de CORTAR
custos 
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#9
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=zr1BAbBUTrc


Algumas pessoas entram e espiral negativa
com uma demissão e se jogam no

descontrole do caos. Não tem horário para
acordar, não saem da frente da TV, não

fazem nada produtivo... esse é o caminho do
fracasso e da depressão. 

 
Dedique esse tempo de recolocação a

melhorar seu KNOW-WHO
(network) e estudar algo que te ajude a ficar

em evidência no mercado: tirar uma
certificação, estudar idioma, criar conteúdo

diferenciado... Aproveite o tempo.
 

Existem vários cursos gratuitos na internet e
presenciais também, esses cursos

aumentam sua empregabilidade e seu
network, não poupe esforços para isso. 

 
Crie um cronograma de atividades, aproveite

e avalie sua saúde, volte a atividade física,
descanse... não tenha remorso.

 
Você não escolheu ser desligado, não

precisa se punir. Não acreditem no Homo-
Economicus mas sim no Homo-Cúbicus. 

 
Afinal você não vale o que produz, mas sim o

quão torna mais feliz a humanidade! Pois
conheço pessoas que vivem sem emprego,
mas não conheço empresas que vivam sem

pessoas!
 

Mas lembrem-se você tem que plantar e
tem que ser visto. Não adianta entrar na

toca e sumir.

A) Acorde cedo e tome café
 

B) Tome um banho.
 

C) Check os emails  e redes socias pois
pode ter uma entrevista marcada. 

 
D) Atividade física. 

 
E) Comece a enviar seus Currículos. 

 
F) Reserve uma hora do seu tempo para

fazer um curso online.
 

G) Alimente sua rede social com algo
interessante mas que venda o seu

trabalho. Ex.: Hoje fazem 4 anos que criei
o Call Center da Prefeitura de X,

excelente trabalho e equipe... marque-
os. 

 
Quem não é visto não é lembrado.

 
 

Diga não ao
DESCONTROLE
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#10
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=ql0r0S3XClw


Busque seus direitos mas não esqueça que
o certo é o certo, nem mais nem menos. 

 
Sabemos que muitas vezes somos tomados
pelo medo e pela ganância, não caia nessa
armadilha. O justo é o justo e nada mais. 

 
Porém infelizmente temos pessoas

desonestas dos dois lados. Evite problemas
para não prolongar o tempo de

recebimento. 
 

Você já deve ter visto no início do nosso livro
que o crescimento das ações

trabalhistas é uma realidade, porém isso
significa que a demora será maior

também e você pode precisar de dinheiro
de forma mais imediata. 

 
Lembro também que as informações

circulam entre empresários como entre
colaboradores e quem é anti-ético fica

marcado, fazendo sua fama o preceder.
 

Em minha carreira fiz muitas demissões,
mais de 16mil, mas tive pouquíssimas ações
trabalhistas... todas que aconteceram eram
fruto de empresas que não queriam pagar o

correto ou colaboradores que queriam
receber a mais. 

 
Hoje a justiça está mais dura dos 2 lados, as
empresas quando perdem pagam muito e
os colaboradores quando perdem pagam

também. Então vamos fazer o direito e que
isso seja o certo? 

A) Liste tudo que você acha que deve
receber da empresa e explique o motivo. 

 
B) Ligue para a empresa dizendo que
gostaria de marcar uma reunião, com

todo carinho e educação.
 

C) Na reunião mostre os dados e
pergunte o que a outra parte acha
desses valores. Espere um contra

proposta e diga que está disposto a
negociar. 

 
D) Tente chegar a um acordo bom para

os dois lados. 
 

ATENÇÃO EVITE PARTIR DIRETO PARA O
LITIGIOSO (BRIGAR) OPTE POR

CONVERSAR, OUÇA PROPOSTAS, CRIE
SOLUÇÕES

 
E) Caso não chegue a um acordo

procure um Advogado. 

O direito é o CERTO e 
o resto é errado
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#11
Na Prática

Quer ver mais? Clique.

https://www.youtube.com/watch?v=fgPCi8zsP4Q


Em algum momento se criou o mito de que
há uma guerra Gramsciniana entre

empregadores e empregados, que um
busca prejudicar o outro, que um só

vive para atrapalhar o sucesso do outro.
Nada mais ultrapassado que isso... e se

você acredita nisso, que pena.
 

Então entendam que o avião está caindo, e
todos estamos dentro dele, mas para que
um sobreviva, todos precisam sobreviver. 

 
Assim parem de puxar o avião para baixo.
Vamos trabalhar e entender que existem

funções diferentes, riscos diferentes e lucros
diferentes.

 
Enquanto mais pensamos nessa guerra mais
desfocamos de que vivemos de resultados
(Resultadocracia), a empresa quer que você
tenha resultado e você quer ter resultado.

Ponto! Resultado gera dinheiro, gera
crescimento e gera estabilidade.

 
Um dia desses eu ouvi de um colega que é

colaborador que: "Meu patrão ganha 9X
mais que eu, absurdo, onde está a justiça"...

Respondi: Quem comprou o maquinário?
Quem paga matéria-prima? Quem inicia o

mês devendo salários? Pois é meus amigos...
a segurança do pagamento no final do mês
que o colaborador tem o empresário não

tem. As proteções sociais e jurídicas (férias,
FGTS, Décimo terceiro, INSS...) o empresário

não tem. 
 

Então meus amigos, que tal parar com essa
historinha e entender que tá todo mundo no

mesmo barco OU monta seu negócio.
 

Vejo muito profissional bom gastando
tempo e energia com lutas de classe dentro
das empresas... e acabam se envenenando,

tornando ambientes tóxicos, produzindo
menos, sendo desligados e depois reclamam

do mercado.

A) Se pergunte: Eu tenho conhecimento
para gerir esse negócio que eu trabalho

ou trabalhava sozinho?
 

B) Eu tenho capital para investir e ter
uma empresa exatamente como aquela

ou melhor? 
 

C) Eu conheço os clientes que compram
o produto? 

 
D) Eu sei produzir ou servir com a

qualidade que a empresa produzia? 
 
 

SE  RESPOSTA FOR SIM PARA TUDO...
RESOLVIDO, MONTA UMA EMPRESA

CONCORRENTE E TIRA SEU EX-
EMPREGADOR DO MERCADO. 

 
SE A RESPOSTA FOR NÃO ENTENDA...

ELE TEM ESSAS HABILIDADES OU SABEM
QUEM TEM, POR ISSO GANHA O QUE

GANHA.
 
 

Bola para frente, mas sugiro que todos
tenham uma empresa em atividade

durante a vida. Eu garanto que muitos
conceitos vão mudar... comigo pelo

menos foi assim
 

Não existe 
GUERRA
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https://www.youtube.com/watch?v=lrdAgvyrLHM


Invista na sua Marca ela é o seu melhor
cartão de visitas. Tenho visto profissionais

que ao serem desligados, se desligam
também de suas marcas.

 
Calma! Sua marca foi algo que você

construiu com tanto esforço e trabalho, será
que não está na hora de usufruir desse

patrimônio que você criou (se é que
criou). 

 
Pense na Terceira Jornada: você pode

ofertar as pessoas, e criar uma renda extra,
conhecimentos que lhe serão úteis, assim as

empresas além de contratarem um
profissional top, irão associar suas marcas a

um multiplicador de conhecimento.
 

O única variável imutável era o tempo... e
nós o mudamos. Assim peço que reflita

sobre o crescimento da expectativa de vida
do brasileiro e se pergunte: O que vou

fazer nos próximos 80 anos? 
 

Vencemos diariamente a morte natural, os
alimentos evoluem, a atividade física

também, os medicamentos mais ainda, os
procedimentos são mais modernos que

nunca. Ou seja, inevitavelmente vamos viver
mais. 

 
Em paralelo percebemos que a conta da

previdência não fecha, e não vou entrar no
mérito dos motivos, mas sabemos que cada
vez iremos trabalhar mais... arrisco a dizer
que não nos aposentaremos nunca, posto

que até depois de pendurar o paletó
continuaremos com nossos negócios para

complementar a renda. 
 

Você duvida?

A) Responda: O que sei fazer que pode
gerar serviços à distância e que as

pessoas pagariam (corretor gramatical,
diagramador, pesquisador, vendedor

online, chat de atendimento remoto...)
 

B) Que horário posso disponibilizar para
fazer isso? 

 
C) Quais empresas ou pessoas usariam

meus serviços? 
 

D) Qual canal de comunicação usarei
para informar a essas empresas e

pessoas que estou aqui e trabalhando
com isso? 

 
E) Que material gráfico usarei para

mostrar meu serviço? 
 

F) Quanto cobrarei?
 

G) Qual é a forma de pagamento?
 

H) Quantos clientes posso atender por
dia? 

 
I) Existem parcerias que podem acelerar

meu negócio?  

Pense na sua 
I-MAGEM
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https://www.youtube.com/watch?v=kdzbQ-18l9E


Quando eu estudava em Brasília eu via meus amigos
trabalhando em empresas enormes, centenárias,

pesadas, com muitos cargos e sonhava em construir
uma dessas...  Com o passar do tempo percebi que
os negócios não são mais perenes, não respeitam

tamanho e buscam leveza. Assim entendi que se as
empresas não são para durarem 100 anos que
durem 5 anos e sejam vendidas me liberando

para o próximo desafio. 
 

Tenho percebido um movimento de profissionais de
sucesso que a cada 20 ou 30 anos faz um looping

com suas carreiras e reconstrói cada
aspecto em outra área. 

 
 Então cabe perguntar: Qual é sua próxima carreira?

 
Estamos aprendendo cada vez mais rapidamente,

adquirindo experiência mais rápido e atingindo
nossos objetivos de carreira na mesma velocidade,

sendo necessário criar novos desafios em áreas
novas. 

 
Essa oxigenação profissional é saudável pois motiva
e instiga a novos aprendizados.  Infelizmente ainda
tem profissionais que sofrem com essa mudança:

“Mas eu investi tanto nisso, acumulei tanto
conhecimento, o que o faço com isso?” Resposta:

USA! 
 

Todo conhecimento é importante e sabendo fazer
nexos-causais entre as áreas de origem e destino
você terá vantagem competitiva. Gosto de lembrar

que em uma local onde todos são destros um
canhoto tem vantagem, bem como um profissional

que tenha uma formação em Fisioterapia e está
atuando na área de gestão com pessoas.

 
Nunca houve receita para o sucesso, mas para o

fracasso a número 1 é ficar confortável.
 

A Zona de Conforto é o passo que precede a
queda, por isso XÔ CONFORTO e vamos para novas

terras. 

A) Escolha um assunto que você ame. 
 

B) Crie algo novo nele, se desafie.
 

C) Escolha novas marcas a serem batidas
e se pergunte o que quero fazer nos

próximos 20 anos? Achou a resposta?
Então comece agora! “Mas eu não tenho

tempo.” Tem sim, basta se organizar e
criar sua terceira jornada... que tal
virar youtuber? Digital Influencer?

Facilitador de aprendizagem? Escolhe.

Qual sua próxima
CARREIRA?
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https://www.youtube.com/watch?v=kdzbQ-18l9E


Quem nunca ouviu a frase: "o trabalho
especializado com resultados é o melhor

marketing pessoal que existe". MENTIRA! 
 

O multiverso corporativo é muito mais
amplo e complexo do que apenas os

resultados. Sim eles
são importantes, mas existem tantas outras

habilidades que determinam o sucesso
da sua carreira.

 
Há tempos fui procurado por um líder que
não foi estratégico e foi desligado em seu

período probatório. 
 

Esse profissional é focado, responsável,
inovador, apaixonado e com experiência...

então o que deu errado? SIMPLES!  Quando
um novo predador é introduzido em um

Ecossistema os
animais nativos absorvem ou repelem ele.  

 
Repeliram, por vários motivos: cultura
organizacional, medo, ritmo acelerado,
comodismo... ou seja, um universo de

variáveis. 
 

Assim cuidado com os mitos que basta ser
competente... não é assim. Você tem que
saber dançar a dança. Ganhar a equipe,
fazer o seu melhor mas sem deixar os
outros para trás, lembre-se que esse

projeto chamado carreira é uma maratona
e não 100 metros rasos. 

 
O mercado não é para amadores, se

prepare duvidando de tudo... inclusive de
mim. 

A) Avalie seus resultados em cada
empresa que você passou. Reduções de

custo, criação de produtos/serviços,
abertura de filiais... tudo que você

participou ou gerenciou. 
 

B) Crie uma lista de estudos de caso
sobre esse tema e escreva 1 folha

mostrando, sem citar nomes, o Desafio
que foi resolvido. 

 
C) Explique a metodologia que vocês

utilizaram reforçando qual foi sua
participação nisso. 

 
D) Apresenta a soluçào que foi

desenvolvida e os resultados dela.
 

ATENÇÃO - NÃO ESCREVA NA PRIMEIRA
PESSOA DO SINGULAR, MAS SIM DO

PLURAL, MOSTRE SEU TRABALHO SEM
SER NARCISISTA. 

 
 

Cuidado com as
MENTIRAS acadêmicas
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https://www.youtube.com/watch?v=4qPy_5RC3QI


Escolha as empresas que você gostaria de
trabalhar: A Função, o Segmento e a

Empresa. Exemplo: Gestor Comercial no
Segmento de Telefonia em empresas

internacionais como a TIM e a CLARO. 
 

Assim temos alvos mais palpáveis para
distribuir seu CV.

 
Percebo que várias pessoas, pelo trinômio
medo – insegurança – desespero, acabam

por procurar qualquer empresa para entrar,
apenas para não ser um “desempregado”. 

 
Claro que em situação crítica é uma opção
válida, mas se você tem a possibilidade de

usar essa parada na carreira para encontrar
as empresas que você gostaria de

trabalhar... use! 
 

Faça uma lista de empresas que você
gostaria de ter no seu CV e procure vagas
em seus sites ou em empresas de vagas

online. 
 

Pessoas colecionam fracassos e se
desanimam, no final da vida, amarguradas
dizem que o mercado não presta... quando

na verdade foram elas que não se
posicionaram como deveriam para atingir

os mercados que gostariam. 
 

Quem deixa o acaso guiar não pode
reclamar de onde vai chegar.

 
Sempre acreditei que trabalhar fazendo 'o
quê' quero e 'onde' quero é o melhor dos

mundos, e você merece isso.

A) Qual função quero exercer? Por que?
 

B) Qual segmento quero trabalhar? Por
que? Esse segmento é forte na minha

região? 
 

C) Quando acho que deveria receber?
 

D) Estou disposto a mudar de Estado
para conseguir essa vaga? 

 
E) Quais são as maiores

responsabilidades dessa vaga? Estou
preparado? 

 
F) Quais são as Competências e

Habilidades que esse tipo de vaga vai
requerer (sugiro ver as descrições na

internet)? Tenho elas? 
 

G) Conheço alguém que está nesse tipo
de função nesse setor? Posso acessar

para tirar dúvidas?
 

H) Prepare um lista de dúvidas e acesse
seu contato. 

 
 
 

Se puder ESCOLHA!
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https://www.youtube.com/watch?v=yQLdDzwPBgQ


Todos temos imagens digitais em mundo
onde isso é realmente importante. Por isso

aqui cabe um conselho, tenha redes
profissionais e pessoais. 

 
Nas redes pessoais poste quase tudo que

você quiser, perceba que eu disse quase
tudo . Há limites para imagens e textos, ok? 

 
Cuidado com a foto bêbado, sensual,

cometendo um crime... parece absurdo mas
um dia fui surpreendido por um cliente me

perguntando se deveria contratar um
colaborador que apareceu com uma arma
de uso restrito e um saco com substâncias

ilícitas... ai complica.
 

A internet é área patrulhada hoje e
posicionamentos, em época de flaxflu estão

complicados. Se você segura o rojão, ok!
Mas se você corre o risco de precisar de

alguém evite polêmicas em sua rede
profissional. 

 
Na rede profissional postamos coisas

positivas, trabalhos realizados, dicas, textos,
livros, artigos, fotos profissionais... e não

biquini e bermuda.
 

Por isso sugiro um pente fino nas suas
redes sociais... cuidado com política, futebol,

religião, opções pessoais, preconceito...
cuidado. Já vi muita gente se queimar por

isso. 
 

Sugiro cautela... 

A) Escolha quais redes sociais você vai
alimentar.

 
B) Decida qual delas é particular

(portanto pessoal) e quais serão públicas
portanto profissionais.

 
C) Faça um pente fino eliminando

postagens que possam ser negativas a
você. 

 
D) Crie um cronograma de publicação de

informações positivas para você.
 

E) Alimente as redes e crie seguidores. 
 
 

Blitz nas 
REDES SOCIAIS
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https://www.youtube.com/watch?v=P-fPP1Jo3Go


Muitas pessoas buscam antecipar o fim da
crise: quando será? como será?... realmente

ninguém sabe, mas algumas lições já
podemos tirar e cenário que podemos

traças. 
 

Partirei da premissa de que o Covid19
mudará o Mundo, mesmo que muitos

historiadores definam o fim do Século XX
como a data dos ataques as torres gêmeas,

isso é perfumaria. 
 

Avaliemos que a função de toda crise é
catalisar as mudanças... :

 
Reveremos nossos valores e crenças? 
Sim e não, estamos ficando cada vez mais
isolacionistas, individualista (corrida pelo
álcool gel e papel higiênico), polarizados

(tudo é política de FlaxFlu), os valores sociais
estão sendo trocados por pseudo-

segurança (direito de ir-e-vir, propriedade
privada, segurança de dados)... ao mesmo

tempo que vejo aflorar bons exemplos vejo
exemplos mesquinhos e hipócritas

surgirem. Vide o desabastecimento e o
silêncio mediante a redução das liberdades
civis. Assim me perdoem se não tenho uma

visão romântica no estilo Independence
Day. 

 
Vamos ser mais racionais no consumo?
uma linda visão do mundo, mas a verdade é
que agora o incentivo é a permanência no
emprego, gestão pelo medo, garantia dos

produtos de necessidade fisiológica em sua
dispensa... na minha humilde opinião, só
trocamos o queijo. Afinal ninguém está

produzindo por um sentido de nobreza de
ajudar o próximo. 

 
 

O MUNDO PÓS-PANDEMIA
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Vamos mudar o modo de consumir?
Talvez, a estrutura dos comércios, e alguns

apenas como bares, restaurantes,
cafeterias, academias e coworkings. 

Estamos nos afastando dos
outros humanos e o caminho do

afastamento é irreversível, menos contato,
mais solidão, mais depressão, mais

medicamentos (e tome farmácia), mais
infelicidade, mais consumo-para-aplacar-a-

tristeza... Vamos ter que lidar com isso. 
 

Vamos mudar os modelos de Negócio?
Isso foi realmente acelerado,

mas não acredito que vamos retirar o
espaço da convivência, sabe o motivo?
Porque o  I-Food não tem experiência

gastronômica. Comer, comemos um pão em
casa, mas jantar para o latino é uma

experiência social. Basta perguntar para as
pessoas que você conhece, prefere

ficar em casa ou sair para comer? Em
situação normal, a maioria vai preferir

ver gente, e acreditamos que em algum
momento essa crise vai passar. Acredito

que a mudança nos restaurantes vai ser de
afastamento de mesas e área de

movimentação de garçons, bem como
tornar clara assepsia das mãos, dos talheres
e pratos com um auto-clave mais moderno.

Vai ter gente ficando neurótico com
isso, vai... mas já tem.

 
Vamos migrar para experiências

culturais imersivas?
Sim elas cresceram e crescerão um pouco,

momentaneamente, mas nunca substituirão
os shows presenciais, pois as pessoas não

vão para o show para ouvir música, se fosse
isso era só baixar a música ou ver no

Youtube, elas vão para socializar, ver gente,
ser visto, beijar na boca, sair de casa...  Mas
realmente acredito que no futuro iremos a

shows de forma 3D ou venderemos
TAMBÉM o show ao vivo, portanto se o Bon

Jovi estiver fazendo um show em Las
Vegas e eu não puder ver in loco, mas



poderei comprar em Streaming... todavia,
ninguém vai trocar a experiência presencial
pela 'segurança do lar'... e digo mais, se os

shows agora estivessem permitidos
estariam lotados. 

 
O trabalho remoto é uma tendência?

Sim, sempre foi e apenas está acelerado,
não só pelo Covid19, mas pelo fato de ser
mais barato para a empresa, gerar menos
chances de processos por assédio moral,

facilitar reuniões, reduzir o tempo de
deslocamento, as chances de acidentes de
trabalho e indo para o trabalho.... Ou seja,

vai pegar, vai ser a tônica e não tem
nenhuma novidade, pois já estava em

crescimento como vemos em pesquisas do
MIT de 2004,2008,2012 e 2016) 

 
Entretanto podemos prever que vai fazer

você trabalhar mais, pois o escritório está a
2 passos da sua cama e o cliente a um click

de você...  basta saber quanto tempo
demorará para alguém mostrar se é tão

produtivo, mais ou menos, que o trabalho
presencial. 

 
A teoria do crescimento de  Morar perto

do trabalho vai vingar?  
Ora, se o futuro é Home Office é claro que
moraremos perto do trabalho, na verdade

moraremos NO trabalho. Evidente.
 

Mas vale salientar esse mito que está sendo
incutido nas pessoas, comprar

apartamentos em áreas centrais para ficar
perto da empresa, Estratégia

maravilhosamente desenhada por
empresas Americanas e Europeias desde os

anos 80 e que também
chegou, atrasado no Brasil. 
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Essas mesmas empresas que fizeram o
movimento inverso nos anos 1950 tirando

as pessoas das metrópoles americanas e as
levando para os subúrbios, com isso a

especulação imobiliária reduziu, os preços
caíram, as empresas compraram os prédios

do centro, reformaram, criaram ‘clubes-
prime’ e agora vendem por valores
exorbitantes... mas esquecem que: 

 
1) Morar nos centros a qualidade de vida é
menor devido a poluição, violência, trânsito,

barulho...
 

2) A melhoria das formas de transporte
público é uma tendência.

 
3) a COMPRA não é uma tendência das

próximas gerações, mas sim o
compartilhamento. 

 
4) A melhoria da qualidade da internet (5G)

facilita a presença virtual na empresa. 
 

5) Se o Home Office cresce para que eu
quero morar perto do Escritório?

 
A crise fez as pessoas buscarem novos

conhecimento?
Sim, definitivamente, mas percebo

acompanhando números de sites como
Hotmart, que as pessoas estão buscando
conhecimentos para ocupar seu dia e não
por busca a melhoramentos profissionais

como sucinta o texto. Mas o que realmente
me chama a atenção é que os números de

audiência das TV, movimentações em Redes
Sociais e uso de ferramentas de Streaming

cresceu muito mais que as pessoas
assistindo cursos, mesmo os gratuitos.

Teremos que realmente acompanhar esse
mercado que ainda é nebuloso.



Como a sociedade será afetada?
O Medo do Futuro - Teremos pessoas mais

amedrontadas e desconfiadas das
informações, players como governos e

mídia foram muito impactados
negativamente em sua credibilidade e

pagarão um preço alto. Agressões verbais,
Agressões Físicas, boicotes aos programas,
as emissoras e aos patrocinadores... e até

vandalismo em suas lojas podem
acontecer. 

 
Haverão alterações em relação a mídia?

 Sim. haverá uma Polarização Extrema –
Que já estava acontecendo vai ser acirrada,
assim viveremos um mundo onde eu leio o
jornal que fala o que quero ver, vejo a TV

que fala o que quer ouvir, ouço a rádio que
reflete o meu pensamento. O que é uma
evolução do consumo, mas também um

afunilamento da visão. 
 

Teremos o leitor Hater e ferramentas como
Facebook terão mais ‘credibilidade’ do que a
imprensa tradicional, mesmo sabendo que

é fakenews, preferiremos divulgar isso.  
Nesse cenário teremos segmentos que

podem ser aproveitados: Jornal de
Esquerda, Jornal de Direita, Jornal de

Colaborador, Jornal de Patrão, Jornal pró-
arma... Vamos fragmentar. 

 
O que vai abalar as estruturas da mídia

moderna, pois novos "O Antagonista" vão
surgir em cada quarto e serão comprados

pelos grandes jornais. Nascerão 2
Personagens: o Fiador de Fonte que terá
como seu maior patrimônio a frase: “Se

Fulano disse, então é verdade” e o Jornalista
Isentão, que nada mais será que o jornalista

focado no fato e sem juízo de
valor. 
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Quais tecnologias crescerão? 
A Inteligência Artificial Potencializou seu uso
- O fato de não ter contato pessoal, de não
poder contratar para não aumentar custos

e de ter acesso a informações em
escala global...faz com que algumas

profissões se tornam mais facilmente
"descartadas" como Atendente de

Telemarketing, Porteiro, Atendente de
Banco. 

 
A busca pelo termo "Inteligência artificial"
aumentou 3.000X nesses últimos meses...
coincidência? Eu não acho. Assim surge o
Coach de IA, pessoas que vão treinar as

respostas somente até a máquina aprender.
 

O que mudará na relação trabalhista?
Pejotização - isso sim é uma tendência

pois, para que ter funcionários se você pode
ter freelancers que nessa crise

serão mais baratos e trabalharão de casa
mesmo? Cobrarão menos? Terão menos

exclusividade e menos compromisso, mas
se a relação custo X benefício valer...por que

não?
 

O que acontecerá com as empresas?
glamourização da crise - Muitas empresas

vão usar as crises para realizar
cortes pensados muito antes dela, alterar
estrutura produtivas, alterar lead times,

modificar negócios e acima de tudo,
readequar a motivação do colaborador, via
gestão por medo... é triste? Sim, mas vim

falar a verdade e não o bonito. Outro fato é
que muitas empresas vão usar a Crise do
COVID19 para justificar suas falhas e falir

“com alguém para botar a culpa”.
 
 



Como será o Brasil depois da crise?
Ultranacionalismo - Infelizmente a

crise fechou países em si mesmos, e muitas
pessoas (certas ou não) vão começar

a pensar de uma maneira Feudal e dar
prioridade ao que está dentro de seus
Burgos (campanhas como compre do
pequeno produtor, compre produtos

nacionais...). 
 

Crescerá a hostilidade contra pessoas de
outros países (xenofobia). Pequenos

boicotes serão criados, sem nenhum ou
quase nenhum efeito prático.  

 
Como a competitividade produtiva
brasileira vai estar depois da crise? 
Superpaternalismo - A forma de gestão

da crise, e não estou elogiando ou
criticando ninguém, vai gerar um país com

40Mi de desempregados (XP Investimentos)
e isso vai gerar uma sensação de que a
Máquina Pública (Municipal, Estadual e

Federal) tem que suprir TODAS as
necessidade do cidadão, mas esquecemos
que muito está sendo gasto no combate ao
COVID-19 e pouco está sendo arrecadado...

portanto sem recursos o natal será
fraco e a insatisfação da população

crescerá. 
 

Teremos também o aumento da
criminalidade, do furto famélico, dos

estelionatos e principalmente do consumo
de álcool e drogas. Ou seja, infelizmente

vamos piorar a crise social como aconteceu
em todas as grandes crises do último

século (WW1, Crash 29, WW2, Bolhas...)
 
.
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Como será o comportamento
Empresarial?

Migração Empresarial - Muitos donos de
empresa fecharão seus negócios e abrirão

novos imediatamente, as vezes até na
mesma área, vai ser visto como o Milagre do

Empreendedor Brasileiro, mas é voo de
galinha... abrindo sem dinheiro circulando
no mercado (40Mi de desempregados em

uma PEA 110Mi) vamos morrer também, em
sua grande maioria. Mas as relações

entre colaboradores e empresários vai
degringolar para muitos, as incertezas

jurídicas desse período vão assombrar as
empresas por muitos anos, crescendo o

mercado de advocacia trabalhista,
negociadores, mediadores, compradores de

ações futuras... 
 

O que será necessário para empresas
sobreviverem à crise?

Profissionalização - As empresas que
sobreviverem deverão tudo a

Profissionalização de seu trabalho, de
estudos de mapeamento dos processos,

novas formas de anunciar (não só o Velho
Marketing Digital pelo Marketing Digital, mas

com propósito social), novas formas de
gerenciar suas equipes (agora menores,

mais enxutas, sem 'escorados', com
poucos recursos para demitir...) e uma

gestão financeira de verdade (baseada em
centro de custo, Fluxo de caixa, orçamento

de base zero)... é isso o a
falência.  

 
O que vai mudar na Política? 

Bolhas Governamentais - Com poucos
recursos e praticamente nenhum

entendimento da realidade do país, os
governantes de todas as esferas vão

continuar com seus gastos nababescos e
apertando a população, uma receita que
desde de Ramsés III sabemos no que vai
dar... o 'parafuso vai espanar'... teremos

agressões físicas aos políticos,
 



cerceamento de suas vidas, ameaças e
muito mais, e eles ao invés de mudarem sua
postura se fecharão ainda mais em sua ilha

da fantasia até que surgirá um novo
estilo de político: o POLÍTICO 4.0 (gestor,

simples, inovador, antenado, quase
franciscano, prático, sem manchas éticas,
comprometido com um ideal, não troca

de partido, mas não vota só com o partido e
inimigo da velha política) e ele

ganhará eleições.
 

O que vai mudar no cenário industrial?
Indústria 4.0 - O Maior vencedor dessa

crise é a INDÚSTRIA 4.0, afinal ela entrega
da fábrica direto para o cliente,

sem atravessador é mais barato e mais
rápido (reduz o comércio). Ela não

acredita no conserto, afinal você irá usar
seu smartphone e quando quebrar ela

lhe dará um novo (obsolescência
programada + leasing = reduz a assistência

técnica). A Robótica será vendida como
forma de salvar vida e não contaminar

pessoas, mas na verdade é produzir 24hs,
sem erros, sem dor de cabeça, sem

greves, sem salário... (reduz sindicatos e
advocacia trabalhista) e a internet

das coisas (IoT) será uma forma cool
de invadir sua privacidade sabendo tudo

que acontece na casa e reduzindo o
processo de decisão de compra, afinal

aparecerá o leite que está acabando em
uma promoção no seu celular para ser
entregue em 6 horas na sua geladeira.

 
 Como será impactada a Educação?

A Educação 4.0 - Ficou provado que nossos
professores (em grande parte) foram

jogados na fogueira e evidentemente não
sabem ainda usar a tecnologia disponível,

mas a culpa não é deles...
Infelizmente nossos gestores tentaram 
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pegar o método pedagógico do século
passado, baseado no parlatório (onde um

fala e outro escuta) e colocar numa
roupagem mais modernosa. A ideia tinha

que ser construtivista, metodologias
ativa, PBL, Gamefication, aproximar os pais

e professores, treinar os pais como
potencializadores do aprendizado ... ufa, um

universo de coisas.. 
 

Vejo que Professores e Pedagogos tiveram
toda boa vontade, mas é complicado

competir com o Ben10 e a Patrulha Canina.
Então o futuro será da IA aplicada a

docência... imagina uma interface do Ben10
ensinando matemática com jogos ao seu

filho. 
 

Como a crise vai impactar nas relações
familiares?

A Família 4.0 - Teremos um boom de
crianças por volta de Dezembro e

Janeiro, porém as crianças de hoje cobrarão
continuidade dos pais que estavam

em casa nessa crise, depois que a crise
passar. Teremos que aprender a lidar

com isso, até que enfim... Filho é para criar e
não para delegar. Agora como

equilibrar o trabalho que só cresce, a
academia que só cresce, o curso que só
cresce... e ainda ser papai e mamãe? Vai
demandar delegar tarefas, participação

mútua e disciplina dos pais.
 

Como será o profissional Pós-
Pandemia?

 O Profissional 4.0 – Ele já vai nascer
diferente, muitos deles serão ex-
empresários e empresários que,

desiludidos, optarão pela ‘segurança’ da
carteira assinada, mas com uma visão de
dono. Trocar esse chip (mind set) vai ser

complicado e doloroso, mas subirão mais
rapidamente na visão dos contratantes e
terão mais problemas se não souberem

gerir suas equipes encurtando sua
permanências nas

 



empresas. Entretanto esse profissional virá
com um conjunto completamente
diferente de ferramentas, o CHA

(competência, habilidade e atitude) será
adicionado de VES (valores, equilíbrio

emocional, sentido – propósito) gerando
as CHAVES. O conjuntos de saberes será
completamente diferente do que temos

hoje nas escolas de formação e faculdades.
 

Como
disse não sou dono da verdade, portanto

isso é só um prévia de como vejo o
Mundo, pois o Covid19 é uma crise, outras

virão na sequência, inclusive
conflitos internacionais armados (como

sempre houveram)... mas não se enganem
mudará sim o mundo, mas menos do que
gostaríamos. Não ache que daqui a 90 dias

as pessoas sairão as ruas cantando Imagine,
se abraçando, ajudando os menos

afortunados... isso não é filme. 
 
 

Mas posso te garantir: logo logo, as pessoas
que hoje estão confinadas e tomando
banho de álcool gel estarão beijando

20394746562199348 bocas em uma noite
de carnaval.

 
Humanos, demasiadamente Humanos...

Lindos!
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Tranquilidade. sei que as contas continuam
chegando, mas calma. Não é qualquer vaga,

de qualquer jeito... pois se for dessa
maneira, logo você estará novamente sendo

desligado da próxima empresa. ok? 
 
 

Então avalie as possibilidades e crie outras
tantas... já pensou em trocar de carreira? 

 
Já pensou em fazer um up-grade?

 
Já pensou em montar seu negócio? .

 
Já pensou em mudar de cidade? 

 
Já pensou em voltar a estudar? 

 
Já pensou em criar renda extra?

 
Já pensou em escrever um livro?

 
Esse é o momento... aproveite.

 
 
 
 

E se precisar de algo, nos
envie um Whatsapp ou

Telegram
(27) 98192-0607

 
E acesse:

www.flaviocavalcante.com
@flavio.cavalcante1

 
Estamos aqui para ajudar

Realmente não deve... Quem ouviria um
cara que Nasceu em comunidade carente,

passou fome, foi indicado para APAE, é
disléxico, sempre foi chamado de "Flávio
burrão", foi expulso de 3 colégios, Já foi
demitido, entrou em depressão, faliu
empresa, ganhou dinheiro, perdeu

dinheiro, foi ignorado, esquecido... E DAI?
Simples, tentou de novo e...

 
Administrador com MBA em Marketing,

Gestão com Pessoas, Logística, Petróleo,
Comércio Exterior, Projetos e Processos.
Mestre em Teatro, Cultura e Educação.

Doutorando em Business - USA.
 

Empresário com 4 empresas, Consultor,
Ex-executivo de Multinacional e Analista de

tendências tecnológicas.
 

Por 20 anos professor de Graduação, Pós,
MBA na FGV, Pós MBA e Mestrado. Com

mais de 2000 palestras, 24 livros escritos,
800 Workshops e MasterClass.

 
Mais de 650Mil pessoas já estiveram em
suas aulas, mais de milhares de pessoas

viram seus vídeos. Atualmente com
PodCast em emissoras do Brasil como a

Jovem Pan News Vitoria.
 

Participou de dezenas de projetos de
pesquisa e artigos científicos. criou 25 dos

testes comportamentais, do PEP -
Planejamento Estratégico

Pessoal, TRAJETOLOGIA CIENTÍFICA,
CHAVES e da Matriz de Maturidade

Estratégica. É poeta, músico, compositor,
matemático e desenvolvedor web.

 
AGORA IMAGINA O QUE VOCÊ, MUITO

MAIS APTO QUE EU, PODE FAZER?
EU ACREDITO EM VOCÊ!
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#18
Por que eu devo ouvir o Flávio

Cavalcante?



A METODOLOGIA
E SEUS PASSOS
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