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No palco corporativo, circulam os mais diversos personagens. Conhecer o próprio papel e 
aprender a contracenar bem com todos os tipos é a arma mais eficaz para alavancar a carreira 
e obter o melhor resulltado do trabalho em equipe. 
 
No dia-a-dia das empresas, sem nem mesmo perceber, cada profissional representa um papel. 
Reunidos em equipes de trabalho, os personagens da Hollywood corporativa formam um 
elenco com comportamentos diferentes e às vezes antagônicos. Uns agem como Julia Roberts 
em Noiva em Fuga – a indecisão em pessoa. Outros assumem o lado Whoopi Goldberg em 
Mudança de Hábito – a personificação da inovação. A arte de conviver com as diferenças e se 
adaptar ao grupo é uma habilidade cada vez mais procurada pelas organizações. Essa é, afinal, 
a característica de comportamento que mais favorece a qualidade dos resultados de uma 
equipe de trabalho. 
 
Sem tentar abrir mão da própria personalidade, como cultivar e construir bons 
relacionamentos? Como conviver (bem) com as diferenças? E com os inevitáveis conflitos? 
Essa é uma arte que exige autoconhecimento e também a rápida identificação dos demais 
atores em cena. Para ajudar nessa tarefa, a revista AMANHÃ pediu ao consultor Eduardo 
Cupaiolo, autor do recém-lançado livro Contrate Preguiçosos, para que fizesse uma descrição 
dos personagens mais comuns no palco corporativo e simulasse a convivência entre alguns 
tipos Você vai se reconhecer nos atores e notar também que cada um dos colegas 
desempenha um ou mais papéis. O importante, ao final desse exercício bem-humorado, é que 
você se sinta mais hábil na arte da convivência e possa conduzir melhor sua carreira. 
 
Maximus, o Gladiador – O personagem de Russell Crowe no filme O Gladiador é considerado 
por Cupaiolo um líder de verdade. Pode até não ter o poder de fato ou de direito, mas enfrenta 
os desafios e encoraja quem estiver por perto. Há poucos meses, David Figueiredo, gerente 
jurídico e de controles internos do Banco De Lage Landen, do grupo holandês Rabobank, 
vivenciou um episódio profissional em que revelou o papel de Maximus, o gladiador. Um de 
seus colaboradores apresentou a proposta de mudar um procedimento interno do banco com o 
uso de ferramentas jurídicas inovadoras. A idéia traria mais agilidade, segurança e economia 
de recursos nas operações financeiras do banco. Só que exigiria também uma mudança de 
cultura e ele temia que houvesse resistências. “Era como mexer em time que está ganhando”, 
lembra Figueiredo. 
 
Mesmo assim, convicto de que a mudança seria um aprimoramento importante, ele pediu a 
seu colaborador que aprofundasse e amadurecesse a proposta. Com todos os detalhes técnicos 
e projeções positivas em mãos, apresentaram a idéia em conjunto em uma reunião com os 
diretores. Como previsto, houve resistência do grupo e o projeto corria risco. Sem desanimar, 
Figueiredo mudou de tática e procurou caminhos alternativos.  
 
Um dos pontos fortes na habilidade da convivência construtiva é não bater de frente em 
diferenças e resistências. Os dois dediciram recomeçar a “venda da idéia” pelos funcionários 
em níveis hierárquicos que seriam mais beneficiados pela mudança proposta. Depois de 
conquistar aliados, Figueiredo trabalhou como em uma campanha eleitoral. “Fiz um corpo-a-
corpo com cada diretor para ouvir, esclarecer as dúvidas e entender as possíveis preocupações 
e impactos nas áreas”, conta. Resultado: depois de 40 dias, o projeto foi aprovado por 
unanimidade.  
 
A idéia se mostrou realmente um sucesso e Figueiredo ganhou um prêmio do banco por 
empreendedorismo. “Comprei sem medo a responsabilidade, pois eu estava convencido de que 
tudo daria certo. Em vez de confrontar as intranqüilidades, passei a dar conforto a meus 
interlocutores”, descreve.  
 
Para explicar a facilidade com que transita entre as diferenças de comportamento, ele diz que 
– apesar de ser muito comunicativo e ter energia de sobra – aprendeu a ouvir mais do que 
falar. Outra característica importante, em sua opinião, é não deixar de compartilhar 



informações, as boas e as ruins, com todos os integrantes da equipe. E, finalmente, ele cita o 
que considera o mais importante: flexibilidade. Não se deve ter medo de ouvir, refletir, ceder e 
mudar de opinião. “Quem é inflexível, quebra”, ensina. 
 
Duplas dinâmicas – Em um ambiente cada vez mais competitivo e complexo, muitas vezes as 
empresas têm sido postas diante da necessidade de reunir talentos díspares e formar equipes 
multidisciplinares. O que se objetiva é a excelência em resultados com a combinação dos 
pontos fortes de cada um, pois a complementaridade das capacidades é o melhor antídoto 
para resolver problemas. Mas nem sempre é o que acontece. É que as equipes costumam 
construir visões estereotipadas umas das outras. “Esse pessoal de marketing é meio folgado, 
você não acha? Querem verba para anúncios e não vendem nada”, dizem os vendedores. 
“Esse pessoal de vendas fala, fala, mas é acomodado.  
 
Nem aproveitaram nossa campanha”, alardeiam profissionais de marketing. Juntas, todas as 
áreas costumam achar estranhos os profissionais da Tecnologia da Informação (TI). “Uns 
nerds, não dão nem bom dia direito para a gente”, tacham todos. Na sua natural introspecção, 
o pessoal de TI só pensa: “Como essa gente toda fala e perde tempo”. 
 
Quando os administradores de recursos humanos têm de colocar para trabalhar juntos, por 
exemplo, o personagem de Tom Cruise, em Top Gun, e Woody Allen – um diretor que já se 
tornou o personagem de si mesmo –, sabem que estão diante de um complexo desafio. Na 
opinião de Cupaiolo, à primeira vista essa dupla é como água e azeite: não se misturam. Mas, 
se as diferenças forem respeitadas e até admiradas, esses dois personagens podem ter uma 
relação tão produtiva como em Cyrano de Bergerac, em que as qualidades de um se tornam 
complementares às do outro.. 
 
Na Accor Services, empresa que administra os cartões Ticket Alimentação e Ticket 
Restaurante, a operação vem passando por um grande processo de transformação, 
especialmente nos últimos seis anos. “Nós trabalhávamos com os tíquetes em papel e agora 
fazemos mais de 8 milhões de processamentos eletrônicos por mês”, compara Eliane Aere, 
diretora de Recursos Humanos e TI. A tecnologia se tornou tão essencial à empresa que foi 
necessário fazer os profissionais da área trabalhar junto com os de negócios.  
 
O pessoal de TI tem uma performance meio Indiana Jones, sempre disposto a arriscar a vida 
por um Graal que a maioria nem sabe que existe. Já os profissionais de negócios são o tipo 
acostumado a matar um leão por dia, como Michael Douglas e Val Kilmer – os caçadores de A 
Sombra e a Escuridão. Logo de início, as duas equipes não se entenderam muito bem, mas a 
Accor insistiu porque a aproximação e a integração das duas áreas era um ponto crítico de 
sucesso. “Nós concluímos que só falar isso para as pessoas não era suficiente”, afirma Eliane. 
Entre as tradicionais medidas de aproximação e diálogo, criou-se até um cargo novo: o CPN – 
coordenador de processos de negócios. São profissionais que conhecem muito de TI e fazem 
uma imersão nos conceitos da área de negócios. “As duas áreas criaram essa função de forma 
compartilhada para ajudar a fazer a interface”, explica Eliane.  
 
Outra iniciativa bem-sucedida foi o Prêmio Curió – um passarinho irriquieto, que não sossega 
no próprio poleiro. Essa premiação vai para o projeto da área de tecnologia que mais ajuda a 
de negócios. Durante um fórum mensal, as pessoas do grupo relatam suas necessidades e 
dificuldades específicas para que todos conheçam bem as demandas de cada um. É mais fácil 
ser solidário e participativo quando se entende as dificuldades do outro. “A gente já melhorou 
muito”, conclui a diretora de RH e TI da Accor. 
 
Diferenças culturais – Enquanto explodem no mercado as operações de fusão e aquisição, os 
colaboradores das empresas se vêem, da noite para o dia, forçados a conviver no dia-a-dia de 
trabalho com antigos concorrentes – às vezes, até rivais. Além das diferenças de 
comportamento de cada ator na Hollywood corporativa, esses profissionais têm de assimilar 
também as diferenças das culturas organizacionais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o 
pessoal da fábrica de agroquímicos Milenia, em Londrina (PR). A empresa surgiu quando o 
grupo israelense Makhteshim Agan comprou duas plantas concorrentes: a Herbitécnica e a 
Defensa. Era preciso acabar com as antigas rivalidades e começar a construir uma cultura 



empresarial comum com base em três fatores: gestão participativa, foco em resultados e 
desenvolvimento pessoal. 
 
Para atingir esse objetivo ambicioso em gestão de pessoas, a empresa lançou mão de uma 
ferramenta digna do personagem Mark Thackeray (Sidney Poitier), em Ao Mestre com Carinho. 
A Insights, do Instituto Pieron, identifica tipos psicológicos com base na teoria de Carl G. Jung 
e gera um relatório de 23 páginas para cada pessoa. “É importante para o autoconhecimento e 
ajuda cada um a avaliar o impacto que causa na interação com os outros”, avalia Agne 
Machado, gerente de Recursos Humanos.  
 
Desde a implantação da Insights, as rivalidades se tornaram mais suaves e diminuiu a 
expressão de juízos de valor entre a equipe da Milenia. O ambiente organizacional está mais 
tranqüilo e produtivo, mas Agne sabe que os conflitos não estão resolvidos para sempre. “Não 
é simples. Temos de relembrar sempre o respeito às individualidades. É uma tendência natural 
dizer que a culpa é do outro”, reconhece. 
 
Nós e os outros – O primeiro impulso de toda pessoa é ver o diferente como estranho – e ter a 
sensação imediata de que o outro está errado. “Somos muito espelhados. Aquilo que não é 
reflexo nos parece exótico”, explica o filósofo Mário Sérgio Cortella, professor da Pós-
Graduação em Educação da PUC-SP. Cada um tem a si mesmo como referência e costuma 
achar que possui a exclusividade do bom senso: quem pensa diferente deve ser combatido – 
antes de ser ouvido. Cortella afirma que existem três passos básicos para uma convivência 
saudável com as diferenças. O primeiro é assumir uma atitude de humildade pedagógica.  
 
O diferente é apenas diferente, não errado. Em segundo, é preciso ter visão de alteridade. 
Para entender, é melhor pensar em espanhol do que em português. A palavra ‘nós’ se refere a 
um grupo exclusivo, enquanto o ‘nosotros’ é inclusivo, pois abrange ‘nós’ e ‘eles’ ao mesmo 
tempo. “Quem são os outros para nós? O mesmo que nós para eles, isto é, os outros”, 
argumenta. Ao discriminar, se dá o direito ao diferente de também discriminar. É preconceito 
de parte a parte. Foi exatamente o que descobriu Nicole Kidman no filme Os Outros.  
 
Ela e os filhos achavam que havia fantasmas na casa em que moravam, mas, para os 
fantasmas, as aparições medonhas eram Nicole e as crianças. O terceiro passo é a 
permeabilidade intereducativa: simultaneamente, cada pessoa ensina e aprende com o outro. 
Aceitar as diferenças, entretanto, não significa admitir as desigualdades. Homens e mulheres, 
por exemplo, são diferentes, mas não desiguais. 
 
Ao tentar colocar em prática esses três conceitos, uma pessoa sai do território da intolerância 
e até mesmo da tolerância e segue na direção do acolhimento. “Tolerar é agüentar o outro. No 
máximo, autorizar que ele exista. Acolher é aceitar o outro como ele é porque tem o direito de 
ser assim”, conclui o filósofo. “No dia-a-dia, é muito mais fácil simplesmente excluir o grupo de 
pessoas diferentes”, destaca Crismeri Corrêa, diretora da Possibilità Desenvolvimento do Ser 
Humano. “Mas são as diferenças que nos dão a oportunidade de autoconhecimento e de 
crescimento”, acrescenta.“Não existe equipe com pessoas iguais. Por isso, um grupo só 
funciona bem quando aprende a lidar com as diferenças”, resume Solange Azambuja, gerente 
de RH da metalúrgica Ziemann-Liess (RS). 
 
Guia rápido da convivência – A habilidade de conviver com todo tipo de gente e a capacidade 
de adaptação ao grupo é uma competência profissional cada vez mais procurada pelas 
empresas. Por não ser uma característica comportamental muito comum, os métodos para 
desenvolvê-la começam a ser bastante procurados.  
 
Em seu livro mais recente, o consultor norte-americano Karl Albrecht apresenta o conceito de 
Inteligência Social – a sabedoria que resulta do aprendizado e da observação constante das 
relações humanas. Na sua opinião, fazem mal à convivência as atitudes que fazem o outro se 
sentir desvalorizado, inepto, intimidado, enfurecido, frustrado ou culpado.  
 
As atitudes mais saudáveis são as que deixam o outro se sentindo valorizado, capaz, amado, 
respeitado e apreciado. No livro, Albrecht aponta cinco habilidades que precisam ser 



estimuladas por quem deseja desenvolver a Inteligência Social e denomina o conjunto pela 
sigla S.P.A.C.E.: consciência da situação, presença, autenticidade, clareza e empatia. 
 
Nos treinamentos de desenvolvimento interpessoal realizados pela Caliper do Brasil (PR), os 
consultores procuram atuar como facilitadores, mas quem tem de descobrir quais os 
problemas da interação entre as equipes são os próprios profissionais. “Não adianta chegar lá 
e dar sete dicas. Só com alguns meses de conversa é que o grupo consegue fazer descobertas 
e absorver o aprendizado”, defende George Brough, diretor da Caliper. 
 
Não há mesmo uma receita de bolo para desenvolver a capacidade de convivência, na opinião 
de Gilberto Guimarães, diretor da consultoria BPI, de São Paulo. Até porque existem vários 
tipos de equipe. Em algumas, todos fazem a mesma coisa; em outras, cada um trabalha em 
tarefas bem diferentes. Há ainda aquelas em existe a liderança situacional, como em uma sala 
de cirurgia.  
 
No momento da anestesia, o chefe é o anestesista. Depois, sai de cena para o cirurgião liderar. 
Mesmo sem fórmulas prontas, Guimarães volta a um ponto de consenso: autoconhecimento e 
entendimento dos outros são fatores fundamentais para uma boa convivência. “Saber qual é o 
seu estilo e capacidades é essencial para interagir e conseguir se colocar no lugar do outro. 
Agir com empatia”, destaca. Claro, é preciso ter também uma boa dose de equilíbrio e 
maturidade. “Mas como alguém obriga o outro a ter maturidade?”, pergunta o consultor Ken 
O’Donnell, autor de Valores Humanos no Trabalho. 
 
Só as pessoas com baixa auto-estima insistem em corrigir defeitos – os seus e os dos outros – 
em vez de desenvolver cada vez mais as próprias qualidades. “Não adianta querer mudar e 
deixar de ter defeitos. A pessoa tem é de focar nos seus pontos fortes”, recomenda Cecília 
Bergamini, professora da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas (SP) e 
autora de Psicologia Aplicada à Administração de Empresas, que já está em quarta edição. É 
importante entender também, segundo ela, que não existe um jeito de ser perfeito ou melhor 
do que o dos outros. Quando um profissional se apossa desse nível de autoconhecimento, 
aceita mais facilmente o comportamento dos colegas e se adapta. 
 
“Ninguém deve esperar que o outro mude e nem tentar mudar”, diz Cupaiolo. “O profissional 
interessado em ter boa convivência deve se adiantar e se adaptar”, completa. Quando uma 
pessoa é metódica e tem um chefe dispersivo, não deve fazer apresentações minuciosas. “A 
melhor saída é oferecer um plano mais geral e pronto”, afirmam Gustavo e Magdalena Boog, 
autores do livro Relacionamentos, em uma conference call com AMANHÃ. “A pessoa não 
precisa mudar. Precisa é se adaptar”, ensina Magdalena. Quando um profissional consegue se 
antecipar às necessidades de seu interlocutor, previne-se também de futuras dificuldades de 
convivência. 
 
Benditas controvérsias – O simples existir das diferenças entre as pessoas tem um lado 
bastante positivo. E isso precisa ser entendido e explorado em benefício do trabalho em 
equipe. O personagem de Tom Hanks em O Naufrágo, por exemplo, é o típico executivo bom 
planejador e comprometido. Mas já pensou se as empresas fossem dirigidas só por tipos iguais 
a ele? Se em nenhum momento houvesse um profissional com a energia explosiva e 
encorajadora de uma Dorie, a peixinha de Procurando Nemo?  
 
A interação entre os diferentes personagens é que estimula a criatividade e a inovação dentro 
da Hoolywood corporativa. “A divergência é o que traz crescimento e mudança. Nossa empresa 
não estaria onde está sem a diversidade das pessoas”, assegura Agne, da Milenia. “Imagina 
uma organização em que todo mundo é metódico. Não voa uma mosca sem planejamento. E 
se só tiver inovadores? Nada sai do papel”, concorda Cecília.  
 
No livro Temperamento e Carreira, Maria da Luz Calegari dá o exemplo de dois 
empreendedores que souberam tirar grande proveito da convivência com artistas: Assis 
Chateaubriand e Roberto Marinho. “Eles sabiam muito bem que a reunião de talentos 
diferentes é que faz as coisas acontecerem de forma mais criativa”, justifica. 



As diferenças podem causar uma certa dose de tensão entre as pessoas e ser o motor de 
mudanças construtivas. Já o conflito agressivo nunca é saudável. Mas, se for inevitável, o mais 
importante é identificar as causas do desentendimento entre as pessoas. “Todo mundo tem 
seu lado visível, que é a personalidade e o comportamento. E o invisível, que são as 
motivações”, aponta Brough. A causa de uma atitude negativa pode ser a inveja. Ou então, 
alguma perda. Nesse caso, é raro se tratar de algo material. O mais comum é a perda de algo 
intangível, como prestígio, reconhecimento ou falta de acolhimento. 
 
É importante descobrir como e por que surgiu o conflito, mas não importa saber quem tem 
razão. “No mercado de trabalho, o valor da razão é zero. Resolvido o conflito, a equipe deve 
voltar a funcionar e não cometer de novo o mesmo erro”, sustenta Guimarães. Talvez seja o 
caso de separar os contendores para normalizar o ambiente. No entanto, se houver um 
profissional a ser sacrificado, que seja o que se mostrou mais intolerante no palco corporativo. 
Em entrevista exclusiva a AMANHÃ, Albrecht sintetizou sua posição sobre o papel do conflito 
no relacionamento de equipes de trabalho. “Eu sou freqüentemente a favor da controvérsia, 
mas raramente a favor do conflito.” 
 
Máscaras do bem ou do mal? 
 
Há mais de 2 mil anos, em suas peças de teatro, os gregos usavam máscaras de argila para 
caracterizar os diferentes comportamentos assumidos em cena pelos atores. Essas máscaras, 
chamadas de persona, deram origem às palavras personagem e personalidade – aquilo que se 
mostra aos outros e se usa como ferramenta de convivência, às vezes, até de sobrevivência. 
“Todos nós no dia-a-dia usamos máscaras, temos múltiplas personalidades”, indica o filósofo 
Mário Sérgio Cortella, professor da PUC-SP. A questão é: qual dessas máscaras é mais 
adequada ao ambiente corporativo? Quais personagens são os mais procurados? 
 
O autoconhecimento é importante para que o profissional procure um emprego que valorize 
mais seu tipo de comportamento. Além disso, para as empresas, conhecer as características 
dos colaboradores aumenta as chances de atribuir funções compatíveis ao perfil de cada um.  
 
O HSBC, por exemplo, utilizou a tecnologia da Profiles International para contratar a equipe do 
Centro de Tecnologia, em Curitiba. Um questionário respondido via internet analisa 50 
características psicológicas e faz o cruzamento com as necessidades específicas para cada 
cargo. “Para um call center, não se contrata uma pessoa impaciente. Já esse perfil se encaixa 
muito bem no setor de vendas por telefone”, explica Delfim Correia, da Profiles Brasil. 
 
A Thomas International, especializada em análise de perfis pessoais, detectou que mudaram 
as características mais procuradas nos profissionais. Antes, a previsibilidade, a lealdade, a 
assiduidade, a disciplina e a submissão eram muito apreciadas. Agora, os empregadores 
querem contratar pessoas com foco em resultados, assertividade e criatividade.  
 
Como esse conjunto de habilidades natas sempre foi raro, Edson Rodriguez, vice-presidente da 
Thomas no Brasil, garante que os profissionais podem desenvolver uma máscara, um 
comportamento a ser adotado no trabalho. “É como criar uma máscara profissional 
consciente”, esclarece. Se o ambiente profissional exige características que a pessoa não tem, 
ela poderia criar uma linha de atuação e assumir o novo personagem. “Se sou calmo, tranqüilo 
e o ambiente pede que eu seja rápido, focado e que não tema controvérsias, assumo esse 
comportamento”, exemplifica Rodriguez. 
 
De acordo com George Brough, diretor de desenvolvimento organizacional da Caliper, o uso de 
máscaras não explora as qualidades da pessoa. “Desgasta o profissional. É como dirigir uma 
Ferrari só em segunda.” O filósofo Cortella também condena as máscaras superficiais, mas faz 
questão de dar um alerta. “O ser humano é mutável e a personalidade não é destino. 
Conhecer o próprio perfil deve ser um indicador, não uma jaula.” 
 

 



A Hollywood corporativa Eduardo Cupaiolo 

Adrian Cronauer (Robin Williams em Bom Dia, Vietnã) É um grande motivador da equipe, 
refresca o clima corporativo. Mesmo diante de situações difíceis, como as guerras diárias de 
toda organização, é capaz de encontrar energia bastante dentro de si para dividir com os 
outros. Às vezes, pode até ser confundido com o bobo da corte. Mas, na verdade, sabe muito 
bem o que está fazendo. E faz muito bem feito. 

Rocky Balboa (Sylvester Stallone em Rocky) É, com perdão pelo óbvio, um lutador. Nasceu lá 
na base da pirâmide social. Nunca teve a oportunidade de seus pares. Foi conquistando seu 
espaço no ringue da organização a cada round, a cada nova luta. Seu currículo é uma curva 
ascendente com uma coleção de cinturões de ouro. Já apanhou muito da vida, mas sua 
persistência fez dele um vencedor. E um exemplo.  

William Wallace (Mel Gibson em Coração Valente) O idealista. Um sujeito disposto a morrer 
(e viver) por uma causa. Exatamente por isso é tão admirado pelos seus amigos quanto 
perseguido pelos que se incomodam com seu apego a valores elevados. Pela mesma razão, 
não raras vezes, preferem torturá-lo bastante antes de mandá-lo embora. Sem prêmio de 
consolação.  

Gordon Gekko (Michael Douglas em Wall Street). Duas de suas frases memoráveis definem 
seus valores: “A ganância é boa” e “Se você precisa de um amigo, arranje um cachorro”. 
Gekko é o foco em resultados em pessoa, ao vivo e em cores (muitas vezes, vermelho 
sangue). É um trator. Sugestão: não fique na frente dele. Só tem um amigo: o Rex – e ele 
tem quatro patas.  

Zorro (Antonio Banderas em Zorro) A personagem mais mal representada no palco 
corporativo. Muitos autores dizem que a idéia do executivo “eu sozinho” é inspirada na figura 
dele. Como, se até este herói solitário tinha um companheiro de aventuras: o Tonto, lembra? 
Sinal de que história de quem consegue fazer tudo sozinho não existe nem no cinema.  

Dorie (A peixinha de Procurando Nemo) É a incentivadora. “Continue a nadar, continue a 
nadar”, ela insiste sempre. É alguém que a gente quer e precisa ter ao lado. Não deixa a gente 
desistir, nunca. Não importa o tamanho do desafio. E vai além. Aliás, vai de verdade. 
Acompanha nossa trajetória sem esperar ganhar nada em troca. Só por amizade mesmo  

Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg em Mudança de Hábito) É a revolucionária. É a 
inconformada. Não se adapta ao jeito paradão das coisas à sua volta. Faz perguntas 
desconcertantes. Não aceita o “sempre fizemos deste jeito por aqui” como resposta. Discute 
paradigmas, agita o pedaço. É uma personagem importante para dar uma nova vida em 
algumas organizações que estão quase paradas no tempo. 

Maverick (Tom Cruise em Top Gun) O audacioso. Não teme o perigo, está sempre disposto a 
correr riscos. Esta é a parte boa. Por outro lado, talvez toda sua audácia esteja associada à 
pouca idade, à falta de experiência. Quem sabe não tenha medo apenas porque ignora os 
riscos. Com mais alguns anos, talvez se torne mais cauteloso, mas será sempre um Ás 
Indomável. 

Mark Thackeray (Sidney Poitier em Ao Mestre com Carinho) Um exemplo de people person. 
Sempre preocupado com o desenvolvimento dos outros. É um gestor como qualquer outro. 
Gerente disto, encarregado daquilo... Não importa, ele sempre se importa com as pessoas. Faz 
como que cresçam não apenas nos resultados do balanço. É melhor: faz com que os resultados 
do balanço cresçam por causa do crescimento das pessoas. 

Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis em O Sexto Sentido) É um fantasma. O filme é de terror 
mesmo. O cara já morreu e não sabe. Ninguém fala com ele. Não é mais chamado para as 
reuniões importantes. Virou encarregado de um daqueles projetos chatos que nunca começam 
ou nunca terminam. Tornou-se obsolento (é com “n” mesmo). 



Dr. Indiana Jones (Harrison Ford em Caçadores da Arca Perdida) Indiana Jones devia ser a 
personagem símbolo do pessoal de TI. Tem tudo a ver. Primeiro, adoram aventuras e perigos. 
Já tentou colocar um sistema no ar? Quer aventura mais perigosa do que esta? São 
especialistas em algo que a maioria das pessoas nem dá bola ou sabe que existe, como a 
arqueologia de Indiana. Enfrentam um dia-a-dia bastante complicado. Para todo lado que 
olham, é pedra rolando em cima deles, tiros, flechas e até fantasma (o sistema é tão antigo 
que ninguém sabe quem fez nem como faz). Para escapar, é sempre por uma ponte 
balançando em cima de precipício. Mas eles adoram o que fazem. Vivem em busca de grandes 
tesouros. O principal: agradar ao cliente.  

Maggie Carpenter (Julia Roberts em Noiva em Fuga) É a indecisão em pessoa. Quer-mas-
não-quer. Vai-mas-não-vai. Começa muita coisa, tem iniciativa, mas lhe falta “acabativa”. 
Falta assumir compromisso.Sua frase mais comum é: “Sim, tenho certeza. Eu acho”. Não dá 
para confiar em suas decisões. Uma hora está dentro do barco e mal a gente vira a cabeça, ela 
está lá na margem, acenando.  

Kyle Pratt (Jodie Foster em Plano de Vôo) Exemplo da profissional excelente, com uma bela 
carreira, com uma coleção de excelentes resultados, mas que por nada abre mão de ser uma 
excelente mãe. Nada a faz esquecer de sua família. Não adianta falar que ela é maluca. Ela 
tem suas prioridades no devido lugar e sabe muito bem conciliar sua agenda. Infelizmente, 
coisa rara de se ver. 

Charles Remington e John Henry Patterson (Michael Douglas e Val Kilmer em A Sombra e 
a Escuridão) São dois excelentes exemplos do que é trabalhar com vendas. Ter de caçar uma 
fera por dia. Ter de levar o negócio nos trilhos, atender às expectativas da organização. É 
preciso ter muita coragem. Mesmo contando com as melhores armas, com os melhores 
recursos tecnológicos a seu dispor (notebook, blackberry, PDAs e celular), o dia-a-dia lá fora, 
só quem já experimentou, é que sabe: é dose para leão.  

Chuck Noland (Tom Hanks em O Náufrago) É o mais comprometido da empresa. O cumpridor 
dos seus deveres. Se aceitar uma tarefa, pode ter certeza, vai cumpri-la. Pode até ficar 
perdido por muitos anos numa ilha deserta, mas vai entregar o pacote. O famoso “pode contar 
comigo”. E a gente pode contar mesmo.  

Maximus (Russell Crowe em O Gladiador) O líder de verdade. Não por que tem o poder 
hierárquico e comanda a tropa, mas, principalmente, por que enfrenta os desafios lado a lado 
com sua equipe. Vai na frente. Arrisca a própria pele. Reparte as glórias. Reconhece os 
esforços de cada um. Inspira. Serve de exemplo.  

Woody Allen Sim, eu sei, ele não é uma personagem (ou será que é?). Mas não podia ficar 
fora da lista. É o talento escondido. A grande surpresa. Parece um zero à esquerda: feinho, 
magrinho, baixinho, mal vestido, voz esganiçada. Figura estranha. Mas um gênio. Deixa claro 
que não importa com que personagem alguém possa se parecer, a verdade é que a gente não 
pode julgar as pessoas só pela aparência. 

 Como eles contracenam 

Para aprimorar a habilidade de conviver (bem) com as diferenças de comportamento, um 
exercício interessante é observar como estes personagens interagem na Hollywood 
corporativa. Sem autoconhecimento e maturidade, alguns casos críticos poderiam virar 
campeonato de artes marciais: 

Gordon Gekko (Michael Douglas em Wall Street) x Mark Thackeray (Sidney Poitier em Ao 
Mestre com Carinho) 
Difícil imaginar duas pessoas com visões tão diferentes de uma organização. Gekko só pensa 
em números, pessoas são quantidade de recursos, meios para o fim mais importante: gerar 
lucros. Para ele, Thackeray é um tolo que perde tempo com aquele seu bando de alunos 
fracassados. É uma postura muito comum nas empresas. Visam apenas ao resultado financeiro 



e se esquecem do lado humano das organizações. Thackeray, entretanto, não é nem tolo nem 
alienado. Sabe da importância do lucro para a sobrevivência das organizações, porém, acredita 
que o objetivo maior é o bem comum, e não de apenas uns poucos. Gekko tem visão de 
curtíssimo prazo, o trimestre. Thackeray pensa existencialmente na formação e 
desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 

Chuck Noland (Tom Hanks em O Náufrago) x Maggie Carpenter (Julia Roberts em Noiva em 
Fuga) 
Para alguém tão comprometido com objetivos como Chuck, capaz de assumir compromissos 
eternos com sua organização, ninguém pode ser mais irritante do que a instável Maggie, que 
muda tanto de emprego quanto de roupa de baixo. Por outro lado, a inflexibilidade dele, seu 
conservadorismo e o fato de jamais mudar de opinião são igualmente irritantes para Maggie. 
Para ele, ela é uma volúvel. Para ela, ele é um cabeça dura. 

Maverick (Tom Cruise em Top Gun) x Woody Allen) 
Esta é uma dupla muito interessante. Vão ser como água e azeite, não vão se misturar nunca, 
ou serão como unha e carne. Explico. São tipos opostos. Totalmente. E, em alguns casos, 
opostos se atraem. Maverick com seu jeito arrojado por ser muito admirado pelos “normais” 
Woodies que estão por aí. Para eles, Maverick é um tipo de herói, aquele que sempre se dá 
bem, “o cara”. Por outro lado, Maverick pode admirar a genialidade, o humor, a cultura e o 
discernimento da vida de Woody. Como em Cyrano de Bergerac, a mente de um se une à 
beleza do outro. Mesmo não sendo Batman e Robin, formariam uma Dupla Dinâmica. 

Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg em Mudança de Hábito) x Dr. Malcolm Crowe (Bruce 
Willis em Sexto Sentido) 
Ela, cheia de vida. Ele,...bom, ele está morto. Mortinho da Silva. Deloris quer mudança. De 
hábitos. De valores. De tudo. Dr. Crowe nem sabe que já passou desta para uma melhor. São 
personagens que reproduzem muito bem o novo e o antigo, o ultrapassado, o obsoleto. E para 
que não me compreendam mal, tem muita gente muito jovem com a cabeça velha. Como Dr. 
Crowe, querem apenas o diploma, ser chamados de doutor ou de chefe para encostar o burro 
na sombra. Que bom que existem Deloris, dispostas a sacudir o pedaço e a provocar os 
Malcolms para que tirem os cavalinhos da sombra e da chuva. 

William Wallace (Mel Gibson em Coração Valente) E Dorie (a peixinha de Procurando Nemo) 
Reparem que, desta vez, não é um versus o outro, mas um “E” o outro. É um casamento 
perfeito, não fossem de espécies diferentes: um humano e um peixe. Wallace é um idealista. 
Enxerga um futuro melhor, luminoso, onde todos só enxergam trevas. Acredita em seus 
sonhos, mas precisa que acreditem nele. Dorie é o apoio que Wallace precisa. Aquela voz de 
incentivo, amiga: “Continue a nadar... continue a nadar”. Juntos, eles vão longe... 

Kyle Pratt (Jodie Foster em Plano de Vôo) e Maximus (Russell Crowe em O Gladiador) 
Outro bom casamento. Executivos de sucesso e, ao mesmo tempo, preocupados com suas 
famílias. Vivem e morrem por ela. Fosse ela Jeniffer e ele Jonathan e seria plágio do casal 20. 
Bonitos, inteligentes, admirados. São o foco de atenção de todos que os cercam. A pergunta 
dos invejosos é sempre a mesma: será que gente assim existe mesmo na vida real ou só no 
cinema? 
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