
C O M  O  E N C E R R A M E N T O  D O  C H A  N A S C E  C H A V E  

C A P Í T U L O  S E T E  

O FIM É O INÍCIO 



Neste momento de nossa ‘conversa’, abriremos a caixa preta 

de nossa escola de formação profissional: a experiência é  a 

mãe de todo sucesso, mais importante que o talento e a 

sorte. 

 

Nossa preocupação na  ALVO é  dividir experiências e 

oportunizar o melhor aprendizado poss ível com cada uma 

delas. Para isso, sistematizamos um conjunto de dicas que 

são essenciais para o sucesso profissional que 

denominamos de Atalhos®. 

 

Disponibilizamos essas dicas profissionais aos nossos 

profissionais para que eles aprendam com a experiência dos 

outros, afinal isso é  sinal de inteligência. 

 

Dinheiro é  uma ferramenta, uma ferramenta poderosa, 

mas só  uma ferramenta.  Não deixe que ele se torne a razão 

de sua vida, mas sim um artif ício para que ela seja mais feliz. 

Afinal, conhecemos muitas pessoas ricas e infelizes, bem 

como pessoas que não tem tanto dinheiro e vivem cada 

momento de maneira plena. Sugiro que você  diga ao dinheiro 

que é  o dono de quem.  

 

As pessoas passam a vida gastando uma energia preciosa 

reclamando  de seus problemas e dos rumos que suas 

existências tomaram, porém sem se questionar como 

chegaram lá .  Devemos sempre observar quais decisões nos 

levaram até  aquele ponto, para entendermos as decisões 

futuras. Qual é  a sua história e o que você  realmente quer 

conseguir na vida? 
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“As pessoas só  lhe darão dinheiro como meio para 

conseguirem o que querem” Adam Smith. Assim, descubra o 

que motiva as pessoas e você  conseguirá  suprir seus 

desejos, medos, frustrações e necessidades. Essa é  a 

receita do sucesso: entender que as relações profissionais 

são baseadas no dinheiro e nada mais, tudo que vem a mais é  

acessório, mesmo que importante. Saiba que tudo (e todos) 

tem um preço e que esse preço deve ser pago para que os 

objetivos sejam alcançados.  Entendendo essa realidade, 

podemos evitar várias frustrações desnecessárias. 

 

Entenda os riscos da vida e os aceite, pois só  existem 3  

certezas na vida: a morte, os impostos e a mudança.  Tudo 

está  em constante mudança, e não entender isso é  negar a 

natureza das coisas. Saiba que as certezas estão sendo 

destru ídas a uma velocidade incr ível e que se apegar aos 

conceitos existentes é  negar a beleza do conhecimento: 

sempre podemos aprender algo novo. Compre a vida com 

todas as suas caracter ísticas e sem medo, pois nunca 

conseguiremos antever com precisão, absolutamente NADA. 

 

A Batalha é  mental ,  não f ísica nem intelectual. Lutamos 

contra um inimigo imaginário que, quando melhor que nós, 

gera frustração, quando pior, acomodação. A dúvida é  quando 

ele se decide, e a hesitação quando ele toma uma atitude. 

Esse inimigo somos nós mesmos. Controle você ,  e o mundo 

será  seu playground, afinal suas emoções formam suas 

atitudes e as atitudes desenham o comportamento perante a 

vida. Entenda-a como um grande papel em branco, pass ível 

de histórias lindas ou burocráticas tabelas de rotinas, mas 

saiba que ele pode ser apagado, amassado e até  perdido, 

entretanto sempre está  dispon ível para você  novamente 

escolher o t ítulo e somar histórias rumo a um final feliz. 

 

Não seja muito duro com você, cobre-se o suficiente.  

Todavia, não se esqueça que todos temos maus hábitos e 

que estes formam nossas individualidades, mas isso não 

significa que eles nos definem, portanto podem ser 

substitu ídos por bons hábitos que cunharemos com vig í l ia, 

aná l ise e medidas de correção constante. Porém, isso 

demanda tempo e estar desprovido de apegos para que 

possamos destruir nossa estrutura e remodelá-la. Agora 

você  deve se perguntar: “Estou pronto para receber cr íticas 

severas, injustas ou não, a mudar seu rumo inicial, a trabalhar 
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“O preço da perfeição é  a prática constante”  Andrew 

Carnegie. Muitas vezes achamos que o sucesso tem a ver 

com sorte, e em parte isso é  verdade. A sorte de ter algum 

talento, a sorte de ter saúde para trabalhar muito, a sorte de 

saber lidar com todos os NÃOs que antecedem o SIM final, a 

sorte de acreditar que é  poss ível, a sorte de investir seu 

tempo para fazer, enquanto outros apenas para criticar...  ou 

seja, tudo é  sorte. Praticar é  a única receita conhecida para o 

sucesso, quando esquecemos isso nos tornamos negligentes 

e sa ímos do topo. 

 

“A mente que se abre para uma idéia jamais voltará  a seu 

tamanho original”  Albert Einstein. A alteração dos padrões 

repetitivos que compõem uma rotina começa com uma 

palavra mágica: SIM. Essas ‘runas’ têm o poder de um feitiço 

que lhe permite experimentar novas realidades e adquirir 

conhecimentos. Assim, abrir nossa mente para novos 

conceitos significa aumentar as chances de encontrarmos 

algo novo que nos toque e nos motive para a vida. O simples 

fato de dizer sim às coisas lhe torna mais adaptado ao 

mercado, adaptando a mudanças e as variações 

estratégicas. Então, viva o SIM até  mesmo para poder dizer o 

NÃO. 

 

“Cada segundo é  tempo para mudar tudo para sempre”  

Charles Chaplin. Aprecie os pequenos momentos da vida, 

pois as mudanças importantes ocorrem neles. Evitemos 

depender de resultados para julgar nossas atitudes, optemos 

pelo entendimento de que todo segundo é  importante e que 

do somatório desses segundos constru ímos uma existência 

eterna. Opte por acreditar que todas as decisões te levam a 

caminhos diferentes, de realidades alternativas e com 

conseqüências destoantes. Desta forma, curta cada decisão 

pois elas te transformaram no que você  se tornou hoje...  e 

que as novas decisões serão os passos que te levam ao seu 

legado na história. 
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“Que o papel fale e que a língua se cale”  Miguel de 

Cervantes. A mente humana nos prega peças todo o tempo, 

lembre-se do escuro que nos estimula a imaginação. 

Entretanto, precisamos trazer as idé ias do on írico para o 

cotidiano e nesse momento o papel tem uma função 

importante: balizador das promessas e sonhos. Quem nunca 

prometeu na virada de ano, para deixar de cumprir 4  dias 

depois (ou antes)? Quando criamos um documento, isso é  

mais dif ícil de acontecer, portanto invista um tempinho 

transcrevendo aquela idé ia, promessa ou sonho para um 

papel. Isso lhe criará  um compromisso e aumentará  sua força 

de vontade para alcançar aquela meta de vida. Afinal, 

palavras o vento leva. 

 

“Aposte nos seus erros e defeitos, pois eles o tornam 

único”  Flávio Cavalcante. Muito tem se falado sobre as 

qualidades das pessoas, mas devemos alterar o foco e 

investir em nossos erros e defeitos. Afinal são nossas 

caracter ísticas que nos definem. Aceitemos nossos erros e 

transformemos em vantagens competitivas, veja exemplo do 

Jô  Soares: ‘ ’beijo do gordo’’,  se entendeu, se aceitou e 

transformou isso diferencial. Quais são seus erros e como 

você  l ida com eles? 

 

“Diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és, saiba eu 

com quem te ocupas e saberei também no que te poderás 

tornar”  Johann Goethe. Devemos entender que essa frase é  

aplicada à  vida profissional de forma tão direta que podemos 

perceber isso durante o horário de almoço, quando muitos 

funcionários se reúnem para criticar outros funcionários, 

gerentes, diretores e donos de empresa, enquanto os donos 

de empresa sentam para debater novos negócios e 

estratégias para alcançar lucros. Perdemos tempo nos 

associando a pessoas que não nos possibilitam crescimento 

nem melhoria, ao contrário, nos puxam para baixo e acabam 

por determinar quem somos, contaminados por suas 

descrenças, maledicências e pessimismos. Então, se você  

quer uma vida melhor comece por mudar seu ciclo de 

amizades. 
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“Peça ajuda, pois sozinho você  trabalha por, no mínimo, 

dois.”  Ricardo Augusto Santos Martins. Uma das deficiências 

do Ser Humano é  não saber conviver em sociedade e, fruto 

disso, criamos dificuldades de pedir ajuda às pessoas, seja 

por orgulho ou por não querer ‘atrapalhar’.  Invista na criação 

de networks que lhe ajudarão a encontrar soluções, mas para 

isso ofereça-se para ajudar também. Com esse artif ício você  

se cercará  de pessoas prestativas e poderá  contar com elas 

quando necessário for. 

 

“Não tentes ser bem sucedido, tenta antes sem um 

homem de valor”  Albert Einstein. As pessoas se prendem no 

‘parecer’ ao invés do ‘ser’ e por isso querem ser famosos e 

ricos. O importante é  entendermos que bens e fama são 

voláteis e se perdem no tempo, mas caráter e uma marca 

forte se perpetuam para sempre. Invista nisso, e dinheiro e 

fama serão agradáveis consequências. 

 

“Quem não vive para servir, não serve para viver”  

Mahatma Gandhi. A que propósitos você  serve? 

Exclusivamente os seus? Felizmente o mundo, para os 

ego ístas, está  se tornando um lugar cada vez menos 

tranqü i lo e hospitaleiro. Vivemos a ideia de que onde todos 

ganham, os lucros são maiores e por isso devemos entender 

a nova função de servidores da humanidade. Tudo que 

fazemos deve ter o propósito de ajudar as pessoas que nos 

cercam e desta forma multiplicamos os lucros, pois eles 

também pensarão em nos ajudar. Criamos um conceito de 

corrente do bem que deve reger as relações sociais e que é  o 

modelo de gestão que mais cresce entre as grandes 

organizações. 

 

"Nenhuma herança é  tão rica quanto a honestidade”  

William Shakespeare. Criar uma marca forte é  um processo 

de anos, e onde não podemos queimar etapas, sob pena de 

fragilizar essa marca num futuro bem próximo e termos 

problemas de credibilidade. Gosto de lembrar que não existe 

uma p í lula para construir uma imagem (pessoal ou 

profissional), mas destru í-la demora certa de 5  segundos e 

pode ser tão instantânea quanto uma p í lula. Pergunte a 

cantora Vanusa, que ao interpretar o Hino Nacional, sob 

influência de medicamentos, cometeu erros que destru íram 

sua brilhante carreira. Aposte na construção de uma herança 

de ética e honestidade, e seu nome será  lembrado sempre.C a v a l c a n t e 2  
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“Tente mover o mundo – o primeiro passo será  mover a si 

mesmo”  Platão. Cabe um questionamento aqui: você  já  

esteve em um engarrafamento? Todos responderão que sim, 

mas isso não é  uma verdade. Você  era o engarrafamento, 

pois se seu carro não estivesse lá ,  não existiria o 

engarrafamento para você ,  e se nenhum carro estivesse no 

local nada ocorreria. Assim aprendemos uma grande lição: 

para mudar o mundo precisamos começar com um pequeno, 

decisivo e dif ícil passo, mudar a nós mesmos. Aceito que não 

existe palestra motivacional ou livro de auto-ajuda, mas sim 

pessoas que se predispõem a mudar de vida e procuram 

ferramentas para isso. Aposte na mudança pessoal, e o 

mundo lhe sorrirá  com novas possibilidades. 

 

“A sabedoria da vida não está  em fazer o que se gosta, 

mas gostar daquilo que se faz”  Leonardo Da Vinci. Temos o 

hábito de condicionar a realização de alguma tarefa ao 

prazer, por isso fazemos o que gostamos, mas devemos 

lembrar que a habilidade de se adaptar aos diferentes 

cenários e função passa pela capacidade de observar os 

pontos positivos de todas as situações. Gosto de lembrar a 

meus alunos algo que aprendi com meu avô :  ‘Até  cair é  bom, 

pois ao levantarmos sempre damos um passo a frente’. 

Experimente, sente no chão e tente levantar sem colocar um 

pé  à  frente do outro. Abandonemos a romântica idé ia de só  

fazermos o que gostamos e foquemos no resultado dos 

processos, assim aprendemos a gostar do que fazemos. 

 

“Quanto mais duro é  o trabalho, mais fácil é  a missão”  

Exército Brasileiro. Temos a idé ia de simplificar processos 

tornando-os o menos dolorosos poss ível, algo saudável, mas 

que cria um comportamento anestésico nas pessoas,  que 

acabam por não entender que as dificuldades tornam as 

vitórias mais fáceis. Lembro a meus alunos que a sala perdoa 

erros e existe para que eles aconteçam, mas o mercado não 

os perdoa e por isso devemos triplicar as dificuldades do 

treinamento para simplificarmos as batalhas cotidianas. 

Aprender lições com os fracassos, dificuldades e dores 

consiste em um aprendizado prático e, portanto, muito 

importante. 
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“O sucesso costuma aparecer repentinamente, depois de 

um discreto ‘longo esforço’.”Catharine Ponder. Muitas 

vezes sou indagado sobre qual é  a receita do sucesso e 

respondo que não vemos o sucesso como ele realmente é .  

Entendemos que o sucesso é  algo que surge repentinamente 

e sem aviso, uma visão simplista e sonhadora, que muitas 

vezes vem acompanhada de um comodismo perigoso ao citar 

termos como ‘’sorte’’ e ‘’Q.I. ’ ’  (Quem indica). O sucesso é  o 

êxito final de uma longa jornada repleta de fracassos 

acompanhados por cr íticas, reclamações, mas também 

esperança. Assim, o sucesso é  o final de uma estrada dif ícil e 

cheia de perigos a que alguns chegam mais rapidamente que 

outros, e certas pessoas jamais chegarão. O medidor de 

sucesso não pode ser o número de realizações ou a 

velocidade do processo, mas sim quantos problemas foram 

deixados para trás. Imagine como um filme onde o heró i  

sofre, apanha, chora, mas persiste e vence no final. Aposte 

no final feliz e na continuidade de tentativas, para que suas 

chances de sucesso comecem a crescer. 

 

“Se você  quiser ser bem sucedido, precisa ter dedicação 

total, buscar seu último limite e dar o melhor de si.”  

Ayrton Senna. Nada acontece sem um esforço enorme, 

lembro sempre que talento sem trabalho é  um carro de motor 

potente sem freios. Dedicar-se aos seus projetos é  entender 

que o resultado é  fruto desse processo de casamento com a 

ideia. Percebo que as pessoas, em geral, não gostam de ser 

testadas e avaliadas, percebo isso em aulas, mas é  

necessário entender que a única forma de melhoria é  a 

avaliação diagnóstica, e que esta só  terá  importância para o 

avaliado se estiver envolvida com alguma bonificação. Assim, 

oportunize as avaliações constantes em sua vida e você  

perceberá  a evolução. 

 

“O paciente é  o mais forte”  Vitor Hugo. O empreendedor, 

bem como o profissional de sucesso devem entender que 

nada ocorre da maneira mais simples e sem um grau de 

dedicação. Assim, a virtude da paciência se torna moeda 

importante para a sobrevivência do projeto, bem como para a 

qualidade de vida dos profissionais. Invista em controlar 

suas emoções e as pressões reduzirão, a falta de esperança 

se converterá  em ‘fé ’  e os resultados virão. 
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“A disciplina é  a mãe do êxito.”  Ésquilo. Tudo é  distração. A 

vida lá  fora é  sempre mais interessante que dentro da 

empresa ou da escola, mas devemos nos ater aos objetivos 

finais de nossas vidas. Trabalhar deve ser encarado como um 

prazer que propicia outros prazeres. A disciplina mantém o 

foco e faz com que o processo se torne mais profissional. 

 

“É  preciso correr riscos. Só  entendemos o milagre da vida 

quando deixamos que o inesperado aconteça.”  Paulo 

Coelho.  Acreditamos que o ‘seguro’ é  o mais importante, mas 

esquecemos que a única certeza é  a incerteza da vida. 

Buscamos ferramentas para controlar o futuro, estimar 

cenários vindouros e dominar variáveis. Engano nosso! Tudo 

muda o tempo todo e tudo tem risco, mas o risco é  o tempero 

da vida. Assim, corra os riscos calculados e viva a vida, pois 

quem muito planeja se afasta de realidade. 

 

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 

cativas”  Antoine Saint-Exupéry. Uma das coisas imutáveis 

da vida é  o fato de que somos os únicos responsáveis pela 

imagem que criamos. Assim, devemos ter por meta, ter 

cuidado com as imagens que passamos. 

 

“O sucesso é  ir de fracasso em fracasso sem perder o 

entusiasmo.”  Winston Churchill.  A vida é  uma coleção de 

erros que compõem uma história que pode ter um final feliz, 

entretanto a grande habilidade que o profissional de sucesso 

cativa é  a arte de sempre acreditar em um final feliz. 

 

 

C a v a l c a n t e 2  

C A P  7  79



Caros colegas, termino essas páginas lançando um desafio  

sejamos mais humanos, acreditemos nos Valores pessoais, 

nas Emoções, nas Experiências e no Sentido de nossas vidas. 

Não limite a avaliar as Competências, Habilidades e Atitudes, 

pois conseguimos desenvolver competências, treinar 

habilidades e até  simular atitudes...  mas não conseguimos 

mentir (por muito tempo) sobre nossos valores, simular 

emoções, falsificar experiências e nem adulterar o sentido 

de nossas vidas. Por isso te desafio: 
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Liste seus pontos 

C.H.A.V.E.S. e se conheça 

melhor! 

Competências

Habilidades

Atitudes

Valores

Emoções e 

Experiências 

Sentido


