
A  S I G L A  Q U E  M A I S  L I M I T O U  N O S S O  E N T E N D I M E N T O  

H U M A N O .  

C A P Í T U L O  T R Ê S  

A MORTE DO C.H.A.  



O Conceito de C.H.A. – Competências, Habilidades e Atitudes 

permeou o mercado nos ú ltimos anos, entretanto uma 

revolução está  em andamento e os novos players de 

mercado estão mudando a realidade. Entretanto nos cabe 

avaliar o motivo pelo qual o C.H.A. caducou, pelo menos como 

era. 

 

COMPETÊNCIAS  - O termo competência nasce do Latim 

competere que significa aptidão para realizar uma tarefa ou 

função, quando transportada para o mercado de trabalho 

está  associada ao EU SEI APLICAR. Demonstrando um caráter 

mais prático. Desta forma uma Competência Profissional 

significa que a pessoa consegue resolver problemas em uma 

determinada área realizando uma tarefa ou atuando em uma 

função usando as habilidades que tem. Todavia quanto mais 

interdisciplinar forem as empresas e transculturais se 

tornarem os conceitos mais aprenderemos rapidamente a 

sermos “competentes” em algo...  Portanto o termo perde 

força com o crescimento do conceito de “Aprender a 

Aprender”. 

 

Vivemos um per íodo no final do Século passado onde as 

pessoas eram avaliadas em sua capacidade de realizar 

tarefas, uma visão que até  hoje é  observada, mas para 

colaboradores operacionais, por exemplo: 

 

A) Fulano sabe criar fórmulas no Excel (É  competente em 

Excel). 

B) Beltrano sabe datilografar (É  competente em Digitação) 

C) Cicrano sabe preencher o formulário X (É  competente no 

preenchimento) 

 

Entretanto o advento da internet mudou o acesso a 

informação e por tanto retirou o poder do “EU SEI APLICAR” 

quando hoje em poucos minutos e com uma conexão de rede, 

aprendemos, pelo menos na teoria, a fazer um foguete. 
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Assim o “EU SEI APLICAR” se popularizou e portanto perdeu 

um muito de sua importância, entretanto uma parte da 

subjetividade da avaliação das competências era a pergunta: 

“Será  que na hora cr ítica ele saberá  aplicar? Nervoso, 

cansado e sob pressão?” Mas isso não é  parte da 

competência, mas sim de uma nova área chamadas EMOÇÕES 

que falaremos futuramente.  

 

Podemos entender que para retomar sua real importância a 

variável competências deve mudar seu espectro de ação 

para abranger o “EU SEI APLICAR, APRENDER A APLICAR E 

CONTROLAR MINHA EMOÇÃO”, desta forma: 

 

A) Fulano sabe criar fórmulas no Excel é  substitu ído por 

Fulano entende de Matemática financeira e de lógica de 

cá lculo e sabe ativar isso quando sob pressão. 

 

B) Beltrano sabe datilografar é  substitu ído por Beltrano sabe 

resolver problemas de comunicação de forma rápida e sem 

perder a linha. 

 

C) Cicrano sabe preencher o formulário X é  substitu ído por 

Cicrano entende a lógica do processo, portanto consegue 

adaptar a melhor solução para o momento. 

 

Assim podemos definir que as Competências deixaram de se 

referir ao “Fazer” e estão cada vez mais ligadas ao “Entender 

e suportar”.
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HABILIDADES  – Assim como as competências as habilidades 

estão ligadas ao “EU SEI FAZER” algo como um gesto 

mecânico. A pessoa tem a habilidade de ler, mas como não 

sabe interpretar não é  competente no assunto. Ou seja, a 

Habilidade está  l igada ao gesto básico, ao fundamento. 

Se a era da informação atuou de forma irrevers ível nas 

competências, agiu de forma mais devastadora nas 

habilidades posto que ofertou um conjunto de teorias e 

otimizou os processos práticos que geram as habilidades. 

 

Assim hoje você  pode ler um tutorial,  baixar um modelo, 

utilizar um cronograma e aprender a construir um drone, sem 

nenhuma habilidade anterior em robótica ou engenharia. 

 

Essa proliferação criou uma nova raça de “especialistas”...  os 

Autodidatas Na ífes, posto que discutem proposta 

pedagógica sem nunca ter lido nada sobre o tema, debatem 

pol ítica sem saber, ensinam a ser felizes sem ser, treinam 

para o sucesso sem nunca ter atingido...  ou seja, pessoas 

que ensinam a dirigir sem nunca ter visto um carro...  e muitos 

deles estão em redes sociais. 

 

As habilidades também precisaram ser redimensionadas, 

saindo do “EU SEI FAZER” para o “EU SEI REALMENTE FAZER”. 

Tendo visto que muitos acham que sabem, se limitam a seus 

modelos m íopes, não aceitam cr íticas e “criam o ontem” . 
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ATITUDE  - é  o conjunto de normas de procedimento, atuação 

e reação de uma pessoa de forma racional (propósito) ou 

intuitiva (Valores). Na visão psicológica é  um comportamento 

habitual focado na resposta emocional de uma pessoa diante 

a um input. Na visão pedagógica é  a centelha humana que 

afetada pelo ambiente reflete a natureza pessoal das ações 

de uma pessoa na exposição de seus Valores quando 

defrontada com uma situação. 

 

Podemos identificar que se trata de uma demonstração, uma 

ação de demonstrar, dos Valores das pessoas. Assim seria 

uma emanação do que realmente acreditamos transformar 

em ação que rompe a inércia. Ou seja, está  l igado à  AÇÃO. 

 

Entretanto os bem fadados esforços das ú ltimas décadas 

para moldar o comportamento humano através de 

Programação Neuro-Lingu ística, Matrizes comportamentais, 

Ferramentas de Assessement, Intervenções 

medicamentosas e até  Recombinação Genética, devem ser 

lembrados como algo positivo, mas que nivelou e pasteurizou 

as atitudes. Criaram-se perfis de tipo do l íder ideal, do 

profissional perfeito, do CEO modelo...  e as pessoas 

aprisionaram suas naturezas para se adequar a esses 

modelinhos. O problema é  que esse ‘verdadeiro você ’  está  

em uma jaula, se alimentando e crescendo, para se soltar em 

algum momento. E ai ouvimos: “A máscara caiu” ,  “Você  não 

era assim”.  “Deixou subir a cabeça” .. .  Estamos assim 

aprisionando/esquecendo o que dever íamos entender. 

 

A resposta para a pergunta anterior é  simples: Atitude, ou 

seja, aquele comportamento correto no momento necessário. 

Também podemos definir atitude como uma determinação 

pessoal para a alteração ou manutenção de um 

comportamento. Desta feita nos cabe entender que mais 

importante do que o conhecimento, das habilidades e dos 

feelings está  a atitude certa que faz com que o 

conhecimento - mesmo quando parco - demonstre confiança, 

que multiplica as habilidades e que suporta os feelings 

possibilitando que os sigamos.  
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O Profissional Pleno entende que a atitude certa tem força e 

poder, demonstra confiança quando preciso, ou fragilidade 

quando necessário. Ela funciona como uma vestimenta que 

embasa todo o processo negocial posto que serve como in 

put ao processo. 

 

Trabalhar a Atitude demanda auto-estima elevada, confiança 

inabalável, apoio familiar, entendimento dos conceitos de 

teatralidade...  Sempre digo que o bom profissional criamos 

no berço, posto que se tem algo que percebemos em nossos 

treinamentos é  que a Atitude nasce na infância e que quando 

isso é  abalado o trabalho se torna mais dif ícil.  

 

• Auto-Estima – O desenvolvimento da auto-estima começa 

em nossa infância, posto que lá  desenvolvemos nossa 

habilidade de auto-aná l ise e formamos nossa imagem 

pessoal. O desenvolvimento da auto-estima está  muito 

ligado ao afeto paterno, mas também a confiança deles para 

com a criança. Os pais têm importante papel na auto-estima 

de seus filhos. Vide exemplo da forma como resolvem os 

problemas. 

 

• Confiança – Esse elemento é  um fator decisivo no sucesso 

da vida pessoal e profissional das pessoas. Aquela fé  

inabalável que as coisas darão certo no final, posto que elas 

foram feitas para dar certo. A confiança na capacidade 

individual é  um elemento que pode ser cultivado propondo 

regularmente, a si mesmo e aos outros, desafios acrescidos 

de premiação. Este processo de desenvolvimento de 

confiança faz com que as pessoas acreditem que podem... 

afinal elas podem! 

 

• Apoio familiar – Indispensável para o sucesso no mercado 

de trabalho o apoio familiar é  a base de qualquer bom 

profissional, e principalmente do Negociador Total. Afirmo 

que no futuro escolheremos nossos diretores e gerentes 

pela sua aná l ise familiar de tão importante que é  a base 

propiciada pela fam í l ia. O apoio familiar cria pessoas mais 

seguras e portanto com uma atitude mais enfática, posto 

que na dúvida sempre haverá  apoio no seio da fam í l ia. 
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• Teatralidade – A habilidade de entender que a atitude está  

condicionada a cena na qual o Negociador Total está  inserido, 

ou seja, um personagem atuando de acordo com o enredo. 

Uma das ferramentas mais interessantes de aná l ise da 

teatralidade é  a aná l ise entre discurso e prática. Faça o 

teste: você  já  presenciou um fato que na hora a pessoa teve 

uma atitude A e que quando foi relatar aos seus iguais deu 

uma ‘valorizada’ no seu comportamento, criando uma atitude 

B. Desta forma podemos perceber que todos, consciente ou 

não, trabalhamos a Teatralidade. 

 

Então nos cabe concluir que os Profissionais C.H.A.V.E.S são 

dotados de um conjunto de ferramentas e habilidades que 

propiciam uma melhor aná l ise do cenário, do interlocutor e 

principalmente de seus limites, criando assim estratégias 

vencedoras. 

 

A Atitude é  melhor trabalhada quando entendemos como os 

VALORES são impactados pelas renúncias das EMOÇÕES e o 

quanto isso fere nosso SENTIDO de propósito. 
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VALORES -    são conceitos, ju ízos e definições que 

determinamos como Certo ou Errado de acordo com nossa 

vivência pessoal e com a sociedade na qual estamos 

inseridos, mas existem valores universais.  Os valores de um 

profissional é  aquilo que ele acredita e portanto, pelo menos 

deveria, norteia suas atitudes.  Esse elemento foi esquecido 

do C.H.A. mas hoje corresponde uma dos maiores problemas 

na manutenção de talentos dentro das empresas. 

 

Em pesquisa realizada recentemente pelo IBPG – Instituto 

Brasileiro de Pesquisa Gerencial alertou para que 92 ,1% dos 

profissionais se sentiria desmotivado se seus valores não 

fossem respeitados pela empresa na qual trabalham. 73 ,8% 

já  pensaram trocar de emprego pelo mesmo motivo. 50 ,2% já  

trocaram de empresas por conta de não concordar com os 

valores. 63 ,6% informam que já  deixaram de fazer tarefas de 

sua função por irem contra seus valores pessoais, deixando 

de atender a empresa. 
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Será que ao invés de avaliarmos se o 

profissional tem habilidade para fazer algo, 

não avaliamos se ele se sentirá motivado a 

fazer isso? Se ele pensa como a empresa? 

Se ele acredita no que a empresa acredita... 

e vice-versa? 

Esse cenário é muito complexo pois gera mais uma variável a ser 

observada... quanto os Valores dos profissionais impactam na sua 

motivação, na performance e no resultado finalístico da empresa? Sob 

pena de termos profissionais tendo que escolher entre se venderem e 

sabotarem as empresas nas quais trabalham.



VALORES -    são conceitos, ju ízos e definições que 

determinamos como Certo ou Errado de acordo com nossa 

vivência pessoal e com a sociedade na qual estamos 

inseridos, mas existem valores universais.  Os valores de um 

profissional é  aquilo que ele acredita e portanto, pelo menos 

deveria, norteia suas atitudes.  Esse elemento foi esquecido 

do C.H.A. mas hoje corresponde uma dos maiores problemas 

na manutenção de talentos dentro das empresas. 

 

Em pesquisa realizada recentemente pelo IBPG – Instituto 

Brasileiro de Pesquisa Gerencial alertou para que 92 ,1% dos 

profissionais se sentiria desmotivado se seus valores não 

fossem respeitados pela empresa na qual trabalham. 73 ,8% 

já  pensaram trocar de emprego pelo mesmo motivo. 50 ,2% já  

trocaram de empresas por conta de não concordar com os 

valores. 63 ,6% informam que já  deixaram de fazer tarefas de 

sua função por irem contra seus valores pessoais, deixando 

de atender a empresa. 
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Será que ao invés de avaliarmos se o 

profissional tem habilidade para fazer algo, 

não avaliamos se ele se sentirá motivado a 

fazer isso? Se ele pensa como a empresa? 

Se ele acredita no que a empresa acredita... 

e vice-versa? 

Esse cenário é muito complexo pois gera mais uma variável a ser 

observada... quanto os Valores dos profissionais impactam na sua 

motivação, na performance e no resultado finalístico da empresa? Sob 

pena de termos profissionais tendo que escolher entre se venderem e 

sabotarem as empresas nas quais trabalham.



EMOÇÕES   - São reações fisico-qu ímicas que acontecem em 

caráter psico-fisiológicas que alteram o ânimo das pessoas, 

gerando ações (ATITUDES). Assim é  um conjunto de 

mudanças que o corpo sofre quando nos deparamos com 

situações variadas, dependendo de como codificamos essas 

experiências. 

 

Os ambientes mais competitivos, com maior quantidade de 

horas trabalhadas, submetidos ao maior carga de estresse, 

metas crescentes, busca do super profissional...  estão 

tornando o controle de emoções, conhecido como 

Coeficiente Emocional (QE ou CE), uma área de grande 

importância. Então por que avaliamos apenas a Competência 

(como o profissional reage ao estresse na tarefa) ao invés de

avaliarmos as Emoções (como o profissional reage a qualquer 

mudança no ambiente – positiva ou negativa)? 

 

Muitas vezes nos deparamos com pessoas que não sabem 

lidar com o NÃO e até  algumas que não sabem lidar com o 

SIM. 

 

Dentro do Conceito de Emoções podemos inserir 

Expectativas, Experiências e Essência que definiremos em 

outro material, futuramente. 

 

Percebemos (é  apenas uma percepção – sem estudos 

cient íficos para provar – por isso apenas uma opinião do 

autor) que as gerações que estão entrando nas empresas 

estão menos aptas a lidar com as emoções contraditórias e 

as frustrações. 

 

Assim avaliar a capacidade emocional das pessoas é  uma 

importante fonte de informação para as empresas 

complementando o C.H.A. 

 

Quantas vezes em sua carreira você  esteve para tomar a 

decisão equivocada e uma voz interior te convenceu a mudar 

de opinião, algo que vinha de dentro, que lhe dava a certeza, 

mesmo contra todas as estat ísticas e experiências, e no 

final você  teve sucesso por acreditar naquele “friozinho” na 

barriga? 
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Uma de minhas maiores batalhas no mundo da educação é a inserção 

deste conceito chamado Feeling no mundo acadêmico. Essa de manda 

nasceu quando fiz uma pesquisa em 1997 com os diretores das 

maiores 45 empresas do Brasil, a pesquisa visa analisar quais eram as 

ferramentas mais importantes no mundo da gestão e como os 

gestores tomavam suas decisões. 

 

O resultado da pesquisa me assustou, pois mais de 93% citavam que 

utilizavam, além de dados, informações e experiência, algo chamado de 

feeling (também conhecido como sexto sentido) e a maioria absoluta 

afirmou ser essa habilidade a mais importante no processo de decisão. 

Desta forma nos cabe questionar: será que estamos preparando 

nossos alunos para o mercado de trabalho se nenhum curso fomenta 

essa intuição? 

 

Os Profissionais-Chaves deve ter em mente que o Feeling é uma de 

suas habilidades mais importantes, que deve ser cultivado, treinado e 

desenvolvido. Algo como uma certeza de sucesso, que pode parecer 

arrogância, mas que prefiro chamar de sinal de confiança. 

 

Todos nós nascemos com pressentimentos, também conhecido como 

Feeling, aquele diferencial que não encontramos em estudos 

científicos, salas de aula, experiências e manuais, aquele detalhe... e 

hoje o detalhe é só 100% do sucesso. Mas por que algumas pessoas 

apostam nos seus feelings e outras não? 

 

Uma das habilidades mais importantes dos Profissionais-Chaves, 

posto que reflete a capacidade de lidar com situações delicadas e 

ambientes competitivos. Se observarmos bem os ‘Realities Shows’ 

como uma pesquisa comportamental que de forma geral a 

incapacidade de lidar com o equilíbrio emocional é fator determinante 

para a eliminação dos participantes. 

 

Extrapolando esse conceito para o cotidiano empresarial podemos 

perceber que a mesma realidade ocorre, dada a qualidade de nossas 

relações interpessoais. Então pergunto: No último ano você teve 

algum problema com um colega de trabalho, seja questionando suas 

atitudes ou se sentindo ofendido com uma intervenção inapropriada? 

 

O Equilíbrio Emocional é a capacidade de coexistir com pessoas e 

situações, mas acima de tudo com sigo mesmo. A concorrência 

crescente e as limitações do mercado de trabalho criaram um 

ambiente onde controlar emoções se transformou em Vantagem 

Competitiva afinal "quem fala o que quer... ouve o que não quer, fica 

sem aliados, perde espaço e acaba isolado”.C a v a l c a n t e 2  
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Uma das ferramentas mais importantes para os Profissionais-Chaves é 

controlar suas emoções no ambiente de negociação, algo que chamamos 

de Poker Face, posto que transparecer detalhes pode comprometer a 

estratégia. 

 

A busca pelo equilíbrio emocional deve ser encarado como um processo 

de auto-desenvolvimento, portanto constante, baseado no 

desenvolvimento das reações as emoções as quais somos expostos.  

 

Minha busca consciente começou quando eu tinha 9 anos quando tive 

que decidir entre morar com minha mãe no interior do estado do Rio do 

Janeiro ou ir morar com minha tia, sem nenhum apoio e vivenciando 

vários problemas de relacionamento, em Brasília para que eu pudesse ter 

uma educação de maior qualidade. 

 

Neste momento de minha vida percebi que todos os sofrimentos vividos 

me serviriam como laboratório e aprendizado, nascia ai a minha busca por 

equilíbrio emocional, pois me comprometi comigo mesmo de continuar 

aprendendo a me comportar bem em quaisquer situações. 

 

Essa mesma determinação peço a cada um dos profissionais-Chaves, 

que defina-se como responsável pelo seu próprio destino e portanto guia 

do seu Destino, não culpando terceiros, nem atuando de maneira passiva 

no que se refere a sua carreira profissional, relacionamento pessoais e 

desenvolvimento social. 

 

O Equilíbrio emocional é fruto da vivência e da relação com as 

experiências adquiridas, portanto deve ser dividida em 4 partes: 

 

• Análise da Importância – Toda vivência é importante, mas umas mais 

que outras, portanto aproveite cada momento para aprender. Aprenda 

com os acertos, com seus erros e principalmente com os erros dos 

outros. O importante é aprender constantemente. 

 

• Fuja do Pré-conceito – é fato que todos temos conceitos prévios que 

norteiam nossas vidas, mas não devemos nos deixar limitar pelos pré- 

conceitos, experimente a vida para definir se você quer ou não repetir a 

experiência, a não ser que a experiência te traga danos futuros 

irreversíveis. Lembre-se: Ter opinião é o que nos difere dos outros seres 

da Terra, assim ter preconceito é abrir mão do seu direito de decidir para 

dar a outro esse poder. 
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• Experimente a vida, mas sem expectativas – Falaremos mais adiante 

sobre a Trilogia do Servir e a relação entre frustração e expectativa, 

todavia podemos adiantar que a experiência da vida deve ser desprovida 

de expectativas, posto que é ilógico esperar algo do desconhecido. 

 

•Análise – A experiência desenvolve habilidades emocionais que ajudam 

no equilíbrio, mas somente quando analisamos nosso comportamento 

em função do cenário, do interlocutor, do assunto e do momento, em 

outras palavras, só há aprendizado quando codificamos nossas 

experiências em saberes. 

 

Assim o processo de desenvolver nossas habilidades, passa por 

entender como funciona no comportamento emocional, em quais 

ambientes temos dificuldades de nos equilibrar e como influenciar o 

comportamento emocional dos nossos interlocutores. Posto que uma 

análise do perfil do interlocutor pode fornecer aos Profissionais-Chaves  

ferramentas estratégicas interessantes para influenciá-lo. Todavia esse 

processo depende de uma variável chamada Feeling. 

 

Muito se pergunta sobre para onde vamos? Para onde caminha a 

humanidade? Quais os cenários futuros relativos ao desenvolvimento de 

nossas relações de consumo? Todavia  pouco se pesquisa sobre de onde 

viemos. 

 

SENTIDO – No conceito de propósito, temos o SENTINDO é o motivador 

de uma ATITUDE RACIONAL enquanto uma EMOÇÃO é o motivador de 

uma ATITUDE EMOCIONAL. Assim as atitudes de um profissional devem 

ter um sentido, aproximando-o de seu objetivo de vida.   

 

Traduzindo: o profissional deve querer realizar a ação para que se auto- 

motive para realizar. Desta forma é importante que profissional e 

empresa alinhem seus sentidos para que os propósitos tenham sintonia 

gerando sinergia. 

 

Raramente vi profissionais em seleções de empregos explanarem sobre 

seus objetivos pessoais de vida, e quando ocorriam a maioria 

subalternava seus objetivos aos da empresa: “crescer nessa empresa”, 

mesmo sem nunca ter estado ali. Tornando falsa a afirmação, algo mais 

comprovado quando alguns meses depois o mesmo profissional saia da 

empresa por conta de um aumento de 5% no Salário. 
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Na opinião do Autor (que pode ser descartada pelo leitor) esse 

investimento em seleção equivocada, acolhimento, adaptação, 

treinamento, clima organizacional...e que vai ralo à baixo quando o 

profissional troca de empresa poderia ser mitigado com uma simples 

pergunta: “Qual é o sentido da sua existência fulano? Quais são seus 

reais objetivos de vida?” 

 

Essa análise criteriosa faria com que profissional e empresa falassem o 

mesmo idioma evitando que propósitos divergentes gerassem reações 

extremadas e problemas. 

 

Desta feita nos cabe avaliar se nos atende melhor o C.H.A ou C.H.A.V.E.S. 

 

C a v a l c a n t e 2  

C A P  3  36



E N T E N D E N D O  O  F U T U R O  D O  M E R C A D O  

C A P Í T U L O  Q U A T R O  

CRONOGRAMA DAS 
ERAS 



É  fato que o processo histórico não nos fornece padrões de 

constância, mas seria temeroso desqualificar o conceito de 

movimento histórico c íclico no qual a sociedade se 

desenvolve em ciclos, não idênticos, mas semelhantes. 

 

Em uma pesquisa desenvolvida há  anos percebi uma vertente 

do processo de evolução mercadológica, e por conseguinte 

econômica, baseado no gráfico abaixo:Iniciamos 

apresentando o Gráfico da Atualização de 1998  até  2018  do 

Cronograma das Eras. 
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Percebamos que no eixo das ordenadas temos o Delta Theta, 

também conhecido como variação tecnológica, que significa 

a melhora da tecnologia para a produção de um 

produto/serviço ou até  mesmo a tecnologia dispon ível neste 

produto/serviço.  

 

Tal variação traz consigo, na maioria dos casos, um aumento 

no custo de produção, posto que neste devem estar 

embutido todos os custos prévios da pesquisa e do 

desenvolvimento deste diferencial tecnológico. Entretanto 

tal evolução traz consigo um aumento no valor agregado do 

bem produzido devida a natural relação entre percepção do 

novo e do antigo, caracter ística comum ao processo de 

compra. 
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Como consequência final deste encadeamento temos o 

aumento no valor absoluto de venda, posto que se aumentam 

custos, valor percebido e valor agregado, tais alterações 

compreendem um clima perfeito para o aumento de um preço. 

 

No eixo das Abscissas temos uma escala de tempo que pode 

ser expressa em anos, décadas e séculos. Porém devemos 

nos ater aos fatos que os marcos históricos são apenas 

elementos episódicos que delimitam as mudanças que 

ocorrem constantemente alterando o status qüo. Portanto 

servem-nos apenas como retratos de uma realidade que 

vinha em processo de mudança cont ínua. 

 

A visão proposta pelo Cronograma das Eras nos apresenta 

um cenário inicial, conhecido como Era dos Commodities, 

onde os grandes latifundiários dominavam as relações 

econômicas devido a predominância do escambo e das 

negociações de matérias primas como valores de mercado. 

Ou seja, em uma sociedade que buscava basicamente a 

subsistência os mais importantes comerciantes eram os 

responsáveis pela supressão das necessidades aliment ícias 

e do fornecimento de materiais para a fabricação artesanal 

de alguns bens. 

 

A aurora da Era dos Commodities  se ilumina com o in ício das 

relações comerciais e sociais da humanidade e tem como seu 

crepúsculo o polu ído ar quente das máquinas da Revolução 

Industrial,  posto que causou um Gap tecnológico alterando o 

estilo de vida da população, as relações sociais e as ofertas 

de produtos no mercado. 

 

Neste momento da história temos o nascimento da Era dos 

Produtos ,  posto que os negociadores de produtos 

dominavam o mercado, menos pela demanda reprimida 

existente e pela baixa concorrência que devido aos fatos de 

que os produtos beneficiados tinham valores mais altos e a 

dificuldade da transmissão de tecnologia. A Era dos Produtos 

trouxe consigo a inserção da ciência no processo produtivo e 

o vagido da psicologia como ferramenta organizacional. 

 

Tendo caracterizado um per íodo de tempo bem menor que 

seu antecedente a Era dos Produtos tem suas chamas 

minimizadas com a alteração de um conceito criado pela 

própria indústria: o conceito de descartável. 
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Podemos dividir a Era dos Produtos em duas etapas: Pré- 

Descartável e Pós-Descartável. No per íodo que Pré- 

Descartável t ínhamos uma indústria focada no padrão de 

qualidade sendo esse sinônimo de durabilidade. Assim 

produtos de alto preço de venda, mas com uma durabilidade 

compensatória, tal racioc ínio se aplica muito bem para 

demandas reprimidas, mas nem tanto para mercados 

consolidados posto que deixamos de criar fluxo de receitas. 

 

Entretanto um dos grandes nomes do pensamento industrial 

daquela época King Camp Gillette nascido no Wisconsin em 

1855 ,  que trabalhava para o inventor da tampa descartável 

de garrafas propôs algo que mudaria completamente nossa 

visão de mundo. A ele foi pedido que inventasse algo que 

fosse usado apenas uma vez para que o cliente voltasse para 

comprar mais produtos por um preço inicial baixo, gerando 

um fluxo de receitas cont ínuo. 

 

Cinco anos depois ele criou a lâmina de barbear descartável 

tal como conhecemos. Mais do que um produto King Gillette 

criou o conceito de descartável que alterava o paradigma 

produtivo (produzir com durabilidade) para uma nova visão 

(produzir com qualidade e descartável) .  

 

Esse processo de transformar qualidade em adaptabilidade e 

conforto, mas sem necessariamente criar um produto 

durável marca o surgimento de uma nova indústria: A 

Indústria do Serviço e a Era do Serviço .  

 

Mais uma vez a humanidade precisou dar um salto evolutivo 

para se adaptar aos conceitos produtivos, ou seja, investir 

em novas tecnologias. O ú ltimo suspiro da Era dos Produtos 

chega com uma reordenamento estratégico da HP (Hewlett- 

Packard) que após 1984 ,  quando do lançamento das 

impressoras a jato de tinta e laser, altera seu segmento de 

negócio para que ao invés de vender produtos, seja feita um 

venda-cruzada tornado o cliente refém a famosa Tática do 

Traficante. 
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Entendamos o processo: Uma Impressora de alta qualidade 

da HP, a Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2676  Jato 

de Tinta LCD Wi-fi USB 2 ,0  - Impressora, Copiadora, Scanner, 

em outubro de 2018  está  custando R$278 ,91 .  Entretanto o 

seu cartucho que possibilita a impressão em alta qualidade 

de 131  páginas criando a necessidade constante da compra 

de cartuchos que custam em média R$89 ,90  (o colorido) e 

R$45 ,50  (o preto). Assim temos que ima recarga completa 

custa R$ 135 ,40 ,  ou seja, 48 ,54% do preço total da 

impressora. 

 

Desta maneira é  poss ível perceber que a estratégia da HP 

(Hewlett-Packard) não é  focar seu lucro no produto, mas sim 

na prestação posterior de serviço, algo que denominei de 

teoria do traficante, pois assemelha-se a esse tipo de 

negociação onde inicialmente o produto é  barato para gerar 

uma demanda por um serviço caro que será  vendido 

posteriormente. Nas então com a HP (Hewlett-Packard) a Era 

dos Serviços. A Era dos Serviços caracter íza-se pelo 

investimento em tecnologias e na satisfação das demandas 

do cliente através de bens intang íveis e customizados 

(adaptados a realidade de cada cliente). 

 

A Era dos Serviços se tornou um Boom empresarial, posto 

que muitas empresas nasceram e o mercado se tornou mais 

disputado. Tal processo concorrencia trouxe consigo um 

imperativo dos serviços com alguns paradigmas muito 

fortes, cito, ‘o cliente tem sempre razão’ e que ‘o futuro é  

dos serviços’. Posso até  concordar em parte com as 2  

afirmações, mas como todas as outras Eras, a dos Serviços, 

será  mais curta que anterior, posto que hoje já  vemos sinais 

da próxima etapa: A Era do Encantamento .  

 

O marco que determina o in ício deste movimento e o 

Conceito Disney (que abordamos no Livro: Transformando 

um Rato em Ouro), onde podemos perceber que a empresa 

direcionou seus esforços para possibilitar uma experiência 

única para seus clientes algo  mais que produtos e serviços, 

mas sim uma experiência, uma vivência...Empresas focadas 

em proporcionar experiências positivas em seus clientes, 

fidelizando-os, são fruto de um desenvolvimento tecnológico 

incr ível, mas baseado no Ser Humano e em suas percepção 

sobre o negócio.  
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Desta feita podemos assegurar que o negociador que 

desenvolver seus relacionamentos comerciais em cima 

apenas de qualidade, preço e prazo não estará  ofertando 

mais diferenciais mercadológicos e sim obrigações da 

empresa, mas aqueles que proporcionarem melhores 

experiências aos seus clientes estarão mais próximos de 

fidelizá-los. 

 

As empresas na Era do Encantamento devem ser criadas para 

isso ou deverão se modificar tornando-se rápidas, pessoais, 

flex íveis e horizontais, posto que todos se tornam 

responsáveis pelo processo de encantamento do cliente 

 

Entretanto já  vivemos uma nova era. A ERA DO 

MERECIMENTO, as pessoas não querem apenas se 

encantarem, querem merecer isso. Querem passar de fase, 

suar para conseguir, conquistar...  ou seja, DoYourSelf. Nessa 

nova etapa processo como Gamefication e Desafios fazem 

as pessoas sentirem que tem valor em suas vidas pois 

mereceram. Isso explica o fac ínio por programas de 

sobrevivências, o crescimento no número de maratonistas, 

de aplicativos de personalização, desafios de mistérios, 

gincanas web, as i-celebridades...  dentre outros aspectos. 

 

Podemos entender que conhecer a mente a mente humana é  

uma tecnologia muito maior que produzir um sapato, mas 

também podemos perceber que cada vez as tecnologias se 

tornam mais humanas, mais focadas no SER. 

 

Os primeiros que surfaram essa onda já  estão se 

beneficiando dela e você  vai esperar o quê  para investir 

nisso? Crie etapas na sua prestação se serviços, chame seus 

clientes a participarem das soluções, ofereça premiação por 

vitórias...  ou seja, que tal ser o DM (Dungeon Master) desta 

aventura? 



A  P E S Q U I S A  Q U E  G E R O U  U M  C O N C E I T O  

V O L U M E   C I N C O

HAUSTOS



O termo Haustos que em latim significa Melhoramento de si 

mesmo (auto-melhoria) para o desenvolvimento de pessoas e 

profissionais de mais sucesso. Assim nossa Equipe do IBPG – 

Instituto Brasileiro de Pesquisa Gerencial desenvolveu uma 

pesquisa aplicada, entre Dezembro de 2017  e Julho de 2018 ,  

em 2783  Profissionais de Mercado nos n íveis de Gerentes, 

Coordenador, Diretor, Executivo, Acionista e Empresário. 

 

Aplicada em todos os estados da União, seguido de 

entrevistas com 278  outros profissionais em grupos focais e 

essa pesquisa nos apresentou alguns resultados 

interessantes sobre as novas COMPETÊNCIAS solicitadas 

pelo mercado. Vamos as elas: 

 

• 53 ,57  acha Importante e 32 ,29% acha muito importante 

que ter informações sobre as posições/decisões das 

pessoas observando apenas como gesticulam, falam e 

olham, demonstrando a importância da Comunicação não- 

verbal  para o novo profissional, posto que de acordo com o 

Livro Silent Messages do Albert Merabian 93% é  

comunicação não verbal. Entretanto essa habilidade, de ler 

comportamentos não-verbais não é  trabalhada nos bancos 

acadêmicos. 

 

• 27 ,58% acha importante e 70 ,53% muito importante saber 

usar ferramentas práticas e eficiente para resolver 

problemas de formas criativas, o que denominamos de  

Trouble-Shooting  e também não e desenvolvido nos cursos 

de Graduação nem MBA. Posto que existe uma metodologia 

para tal. 
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• Para 21 ,99% é  importante e para 76 ,74% é  muito 

importante saber lidar e se comunicar com as diferentes 

gerações de pessoas que trabalham com elas em seus 

projetos. Assim entender as gerações  é  uma demanda que 

não é  desenvolvida. 

 

• Para 29 ,85% e 68 ,44% é  muito importante saber 

desenvolver contatos estratégicos e dispon íveis para lhe 

ajudar quando você  necessário, construindo assim seu 

Network, afinal tão importante quanto Know-how é  KNOW- 

WHO .  Habilidade essa não desenvolvida sistematicamente 

nas escolas.Também os Conceito de NETWEAVERING. 

 

• 21 ,10% acha importante e 77 ,22% muito importante ter 

um Planejamento para sua vida e Carreira para aumentar suas 

chances de sucesso, evidenciando a importância dos 

VALORES e do SENTIDO, através da confecção do PEP – 

Planejamento Estratégico Pessoal  

 

• 21 ,35% e 78 ,01% são as porcentagens para Design 

Thinking  como forma de resolver problemas de maneira mais 

eficiente e efetiva, atendendo os interesses dos clientes, 

sendo essa uma justificativa para a importância do SENTIDO. 

 

• Conhecer bem o comportamento das pessoas com quem 

trabalhando usando para isso ferramentas psicológicas e 

fisiológica diminuindo chances de fracasso nas relações, o 

que chamamos de Análises Fisiológicas e 

Comportamentais  é  Importante para 44 ,40% e Muito 

Importante para 48 ,20%, assim sedimentamos a relevância 

dos VALORES. 

 

• Saber lidar de forma positiva com os problemas e as 

dificuldades que a vida nos impõe é  caracter ística de uma 

pessoa que sabe desenvolver seu Equilíbrio Emocional ,  

identificado por 27 ,27% como importante e 71 ,04% como 

muito importante, reforçando a premência das EMOÇÕES. 

 

• Saber fazer um Curr ículo/Portfó l io que evidencie você  

positivamente e tendo exatamente o que os contratantes 

querem de forma cient ífica, trajetologia científica ,  é  

relevante para 93 ,45% dos entrevistados.
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• Gerenciar as crises  que ocorrem no seu cotidiano seja 

corporativo ou pessoal tendo resposta mais rápidas e 

eficazes para os problemas que surgem, uma COMPETÊNCIA, 

é  importante para 30 ,44% e muito importante para 68 ,29%. 

 

•Ter Vantagem Competitiva em TODAS as negociações que 

você  fizer em sua carreira, utilizando para a isso a Teoria 

Geral das Negociações  é  importante para 37 ,87% e muito 

importante para 48 ,51%. 

 

• Saber verbalizar  de forma correta, conclusiva e clara para 

que todos lhe entendam bem, equivale aos 7% restantes da 

comunicação, é  relevante para 99 ,16%. 

 

• Aplicar técnicas para aumentar minha capacidade de 

absorção de informações e aprender melhor é  o desejo de 

97 ,48% dos entrevistados. Demonstrando a importância da 

competência de Aprender a Aprender .  Sendo essa uma 

atribuição de SENTINDO. 

 

• 97 ,67% acha relevante ter a capacidade de me motivar  

bem para alcançar minhas metas e objetivos, evidenciando 

assim a importância das EMOÇÕES para os resultados 

empresariais. 

 

• 93 ,15% acha importante construir um discurso mental 

positivo que lhe auxilie em seus projetos pessoais e 

profissionais, atentando para os VALORES, EMOÇÕES e 

SENTIDO da vida. Assim elementos como PNL  se fazer 

importantes. 

 

• Ter maior Qualidade de Vida no Trabalho ,  sendo mais 

produtivo e tendo mais tempo para sua felicidade é  uma 

preocupação de 98 ,51% demonstrando a importância do 

conceito de SENTIDO no trabalho. 

 

• Ter acesso a ferramentas de análise do comportamento 

das pessoas ajudando a criar perfil  delas para mais fácil 

entender suas necessidades é  importante para 92 ,71%. 

Entendendo melhor as EMOÇÕES e ATITUDES. 
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• Desenvolver Psicologicamente e Emocionalmente  para 

lidar melhor com problemas e crises é  importante ou muito 

importante para 96 ,57% dos entrevistados. Sabendo lidar 

melhor com as EMOÇÕES. 

 

• Saber resolver conflitos dentro da equipe ,  respeitar a 

diversidade obtendo o melhor de cada membro da equipe 

gerando um ambiente agradável é  relevante para 97 ,86% 

 

Assim podemos avaliar que para toda essa gama de 

profissionais as resoluções não estão focadas no C.H.A. mas 

sim no V.E.S., tornando nosso modelo mais completo para as 

novas gerações. 

 

Assim novas competências nascem ao sabermos absorver 

informações extras sobre nossos interlocutores através da 

comunicação não-verbal, sendo criativos para o 

desenvolvimento de novas soluções através do Trouble- 

shooting, principalmente no que tangencia os conflitos 

geracionais nas empresas. O Network é  a moeda mais 

importante no mercado, para isso é  necessário inserir no seu 

Planejamento Estratégico Pessoal o Know-Who, bem como o 

Design Thinking e as ferramentas de Assessement.  Mas 

tudo nasce nos Valores, Emoções e do Sentido (propósito). 
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Mas tudo nasce nos 

Valores, Emoções e do 

Sentido (propósito).


