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M estre em Educação, Arte e Cultura pela
Universidade Mackenzie, professor de
pós-graduação da Fundação Getúlio

Vargas (FGV) e da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), o professor José Luiz Tejon
é um dos mais requisitados e respeitados conferen-
cistas brasileiros, com cursos em instituições como
Harvard, Massachusetts Insitute of Technology
(MIT), Pace University e Insead. Mas ele é, antes
de tudo, um mestre em superação. Filho adotivo,
iniciou seus estudos numa escola para crianças
excepcionais e passou catorze anos de sua vida
semi-internado em hospitais públicos, depois das
queimaduras que sofreu aos quatro anos de idade.
Autor de doze livros, acaba de lançar o best-seller
"A Grande Virada", um texto apaixonado que
busca tirar o leitor do comodismo, que ele costu-
ma chamar de "zona de conforto", e encorajá-lo
a guiar sua vida de maneira determinada. Tejon
procura mostrar que, da infância à velhice, todo
individuo é cobrado cada vez mais intensamente
no mundo atual, seja no mercado de trabalho, nos
negócios ou nos relacionamentos pessoais. E exor-
ta o leitor a "Mudar antes que a vida o obrigue
a mudar". Garante ser isso imperativo, pois nessa
nova ordem há que se conviver num planeta onde



pneus passam a ter chips para monitoramento, bois
são rastreados e quatro bilhões de celulares devem
chegar ao mercado nos próximos anos. Ex-execu-
tivo e diretor de grandes corporações como Jacto,
Agroceres e do jornal O Estado de São Paulo, pre-
sidiu a Associação Brasileira de Marketing Rural e
Agronegócios. Estas conquistas só foram possíveis
porque Tejon é um mestre em saber virar sua pró-
pria vida. Nesta entrevista à RBA, após a brilhan-
te palestra proferida na abertura da Convenção do
Sistema CFA/CRAs - 2009, expôs suas experiên-
cias pessoais e profissionais e deu um recado va-
lioso: "Os grandes momentos da vida só ocorrem
quando o adulto encara a vida com a disposição
infantil, de se surpreender com o acaso e adaptar-
se facilmente a transformações".

RBA: O senhor afirma, na apresentação do livro A
grande virada, que no mundo atual mudar é sim-
plesmente a única forma possível de viver. Por que?
Tejon: Nesta apresentação eu cito Peter Drucker,
o maior guru da Administração do século XX. Ele
já afirmava que a grande revolução no mundo não
será a nanotecnologia, a engenharia genética ou
a regeneração do meio ambiente, mas a capacida-
de de mudar e reprogramar o próprio cérebro ao

Somos capazes
de superar
os mais
surpreendentes
desafios

longo do século XXI. Assim,
comungo com a opinião de
Drucker, pois fazer a grande
virada na vida significa ser
mais ágil e versátil. Velocida-
de é o nome do jogo e versati-
lidade é a regra. Vestir e des-
vestir novos papéis na vida é
a estratégia vencedora.

RBA: O senhor aborda com
freqüência o tema superação.
Quais os grandes obstáculos
em sua vida foram enfrentados e como os superou?
Tejon: Enfrentamos diariamente grandes desafios.
Faz parte da vida e nós temos que entender isso
como uma coisa natural. Na verdade, enfrentei
sérios problemas, que tive de solucionar para con-
tinuar meu caminho. O primeiro grande desafio
que recordo, foi aos quatro anos, quando sofri
uma séria queimadura. Por conta disso, passei mi-
nha infância e adolescência em hospitais. Talvez
um dos desafios mais marcantes de minha vida,
tenha sido quando passei alguns dias em coma
na enfermaria do hospital. Acho que essas provas
servem para reafirmar nossa força e mostrar como



somos capazes de superar os mais surpreendentes
desafios. Assim, aprendemos com a própria vida:
quando nos deparamos com obstáculos que pare-
cem intransponíveis, não devemos ficar paralisa-
dos de medo. Os problemas, sejam eles, quais fo-
rem, sempre terminam, o importante é aprender,
fortalecer e enriquecer com eles. Estamos sempre
aprendendo com nossos erros e acertos.

RBA: Ou seja, estamos em constante aprendizado.
Tejon: Claro! Nossa preparação é perpétua.
Aprendemos com tudo. Mesmo uma decisão erra-
da pode ser revertida em correta quando persisti-
mos, nos preparamos, lutamos com força de von-
tade e honestidade conosco mesmos. O grande
segredo é aprender com as experiências dos outros
para não sofrer as conseqüências dos desacertos.

RBA: O senhor prega o fim da "zona de conforto". O
que vem a ser isso?
Tejon: Significa tomar consciência dos problemas
e tratar de resolvê-los. A pessoa deve focar no en-
frentamento deste momento e com certeza vai se
beneficiar, posteriormente, do que aprendeu nesse
processo. Uma coisa importante é se identificar
com vários exemplos e se conhecer melhor. A
grande virada é a evolução da zona de conforto. É

necessário se sentir provocado e incomodado para
evoluir e se superar.

RBA: Como se dá a evolução da zona de conforto?
Tejon: A superação é a evolução que nos tira da
"aparente" zona de conforto. Desvestir-se dos egos
mal construídos é a grande virada para quem acha
que dar a volta por cima ainda é enganar o próxi-
mo. Eu gosto de citar o músico Geraldo Vandré que
despertou toda uma geração nos anos 1960 com a
frase que virou um brado de guerra: "Vem, vamos
embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a
hora, não espera acontecer". Isso, muito antes de
valer para a política da época, vale para cada um
de nós como pessoas, profissionais e empresários.

RBA: A atual crise mundial levaria, então, a uma
grande virada?
Tejon: Sempre é hora da grande virada. E em mo-
mentos de crise mundial é o momento certo para
dar esse impulso e dar uma reviravolta na vida.
Usando a imaginação e criatividade para desco-
brir novos nichos de mercado, usando conheci-
mentos e experiências passadas para tentar novos
empreendimentos.

RBA: O senhor já teve alguma experiência como em-
preendedor?
Tejon: A maioria das pessoas que decide montar
seu próprio empreendimento erra por não se preo-
cupar em conhecer a fundo o segmento que esco-
lheu. Antes de investir dinheiro e energia é pre-
ciso aprender os "macetes" do negócio. Procurar
trabalhar como empregado, estagiário, ou mesmo
como voluntário. Assim a gente fica conhecendo
a rotina e aprende com os erros. Eu tive uma ex-
periência nesse sentido. Montei um bar com os
amigos em Moema, na capital de São Paulo. Er-
rei por confundir o prazer de tocar com os amigos
com a responsabilidade e obrigações de ser dono
do bar. Conclusão: não tinha conhecimento da le-
gislação, fiz contratos que prejudicaram a saúde
financeira da casa, não identifiquei bons fornece-
dores e achei que não era preciso dedicar muito
tempo à administração do bar. Acabei, literalmen-
te, dando a minha parte na sociedade para sair de
uma situação que me deixava infeliz. Por isso, as
pessoas precisam saber o que realmente querem,
para não serem influenciadas pela ilusão.



RBA: Como isso resultou em uma virada? Que
orientações o senhor daria parei quem pretende ter um
negócio próprio ou pretende iniciar um novo empre-
endimento?
Tejon: Se a pessoa já estiver dentro do próprio ne-
gócio e percebe que falta conhecimento, precisa
ser ágil. Aprender com velocidade. Use a autocrí-
tica para provocar mudanças positivas. Escute os
freqüentadores de seu estabelecimento e promova
as melhorias que eles sugerirem. Se ainda não tem,
providencie imediatamente um plano de negócios.
Procure ajuda, seja de entidades como o Sebrae ou
de outros empresários. Aprenda com os erros co-
metidos. Paralelamente procure se capitalizar para
equilibrar seu fluxo de caixa. Um sócio investidor
pode ser uma saída. Escute a realidade.

RBA: Como é possível conseguir isso?
Tejon: Para as coisas melhorarem é fundamental
escutar o que a realidade tem para falar. O entu-
siasmo é bom nos negócios, mas precisa ter limi-
tes. Quando se nota que o faturamento não é sufi-
ciente é preciso mudar. Para isso, veja como estão
seus clientes. Por que muitos não buscaram mais
os seus produtos ou serviços. "Escute" os núme-
ros. Depois, de uma forma neutra e racional, tome
a decisão necessária. E lembre-se: quando você
toma uma decisão consciente você acaba com a
angústia. Insensível é aquele que não percebe que
está apanhando da realidade.

RBA: Voltando o seu livro "A grande Virada", o se-
nhor poderia selecionar dentre as 50 regras de ouro
que o livro enuncia, cinco delas?
Tejon: Antes de relacionar cinco regras de ouro,
gostaria de fazer uma pequena introdução. Em mais
de três mil anos de história, só tivemos 8% desse
tempo sem guerras. Crises ou maldades, grandes
solavancos sempre agitaram a humanidade. Líde-
res e "cases" de grande sucesso dos anos 80 desa-
pareceram quase todos. Celebridades e autorida-
des desta era pré-crise viajaram para o anonimato
ou a falência após três meses. Alan Greenspan, o
artífice, o líder do Banco Central Americano por
dezoito anos, admitiu que estava enganado. Ele
disse "jamais poderia acreditar que as grandes or-
ganizações seriam tão insensatas a ponto de não
protegerem a si mesmas e aos seus acionistas!" Se
até Greenspan caiu na real da marcha da insensa-

As crises
revelam o que
temos de pior
e de melhor.
Agarre-se ao
seu melhor

tez e do fogo vivo das ilu-
sões e utopias que sempre
conduziram a vida huma-
na na terra, o que pode-
ríamos dizer de nós mes-
mos, simples "mortais"?
Portanto é hora de mais
uma grande virada. E essa
é gigantesca. Mas vamos
então às cinco regras de
ouro. A primeira das re-
gras, aquela que costuma
vencer o tempo, ultrapas-
sar as dificuldades e crises
é: "Ética e virtude, as decisões que valem a vida".
A ética pressupõe o discernimento entre o bem
e o mal e a virtude é a determinada convicção
para a prática do bem. São as virtudes que atrai-
rão equipes virtuosas ao lado do empresário. Nas
crises e situações difíceis, profissionais ou pessoais,
é exatamente nesse momento que podemos reco-
nhecer o prazer pelas ações nobres do passado, e
seja qual for a situação, continuará sendo na regra
de ouro da ética e virtude que encontraremos as
grandes fortalezas para a superação.

RBA: E a segunda regra de ouro?
Tejon: Qual é a sua legião? Com quem você anda?
Esta questão ilustra a segunda regra de ouro. Lem-
bre-se do dito popular "Dize-me com quem an-
das e te direi para aonde vais!" Somos fruto da
qualidade dos relacionamentos que cultivamos na
vida. Para nos transformar, precisamos da amplia-
ção, da mudança, precisamos conhecer novas pes-
soas. Evolução é o desenvolvimento progressivo
das idéias, das empresas e da sociedade. Costumo
dizer, em minhas palestras, que o cérebro huma-
no é moldado pelo que os outros cérebros fazem e
para corroborar esta afirmativa cito o Dr. Daniel J.
Siegel, neurocientista: "As experiências dos rela-
cionamentos exercem uma influência dominante
no cérebro porque os circuitos responsáveis pelas
percepções sociais são os mesmos, ou estão direta-
mente ligados àqueles que respondem pela criação
de significados e de sentido de vida: a moldagem
das emoções, a organização da memória, a capaci-
dade de comunicação interpessoal, os estudos de
comunicação corporal. As experiências interpes-
soais executam um papel especial no desenvolvi-



mento do cérebro, não ape-
nas na criança, mas ao longo
de toda a vida". Assim, se
você não está feliz com o que
é, não tenha dúvida: mude e
busque relacionamentos no-
vos, pessoas que comparti-
lhem e que tenham afinidade
com o que você quer vir a ser.
Uma coisa é certa: ao convi-
ver com pessoas da "mesma
tribo", ficamos semelhantes
a elas. Por isso, muito cuida-
do ao escolher e decidir por

qualquer tipo de relacionamento. Somos muito
parecidos com quem convivemos. A terceira regra
de ouro é: "O que você precisa reaprender com a
sua criança interior?".

RBA: Esta regra pode ser usada de que forma?
Tejon: A técnica da virada, da volta por cima, da
evolução que é a superação fora da zona de confor-
to precisa, e muito, do seu lado criança. Nascemos
quase gênios, e com o passar dos anos vamos esque-
cendo a criatividade, vamos sendo dominados pelos
padrões instituídos, fugimos para brincar com os ví-
cios, com a alienação. Os grandes momentos da vida
só acontecem quando ocorre a vitória da criança. A
vitória da nossa criança interior, da criatividade, do
diferente, do inesperado. Ora, nas grandes viradas,
necessitamos da jovialidade, do humor, da esperan-
ça e da criatividade acima de tudo. Precisamos fazer
novos amigos. Vender para novos clientes.

RBA: Vamos então à quarta regra de ouro.
Tejon: Ter fé nas ferramentas, nos meios. Isso signi-
fica que uma alavanca sem pontos sólidos de apoio
não move nada. Uma alavanca sobre uma realida-
de muda o mundo. Na crise, e para superá-la, volte
para o seu melhor. Concentre todos os seus esfor-
ços no seu principal talento. Faça muito melhor
em cima daquilo onde você tem suas vocações. Na
empresa, reveja o foco, a concentração no que você
tem de especial. Na sua vida profissional, verifique
onde você é muito bom, e sinta se não é a hora de
retomar a paixão pelo que tem de especial dentro
de você. E pessoalmente também. As crises revelam
o que temos de pior e de melhor. Agarre-se ao seu
melhor. "A arte de viver é tirar o todo o bem de todo

o mal", escreveu Machado de Assis. As ferramen-
tas, os meios são o conhecimento, a tecnologia, a
arte, o universo conhecido. E aí vai a quinta regra:
Você se vê como um fim ou como um começo? Vou
começar explicando esta regra com o termo "auto-
respeito". Repita essa palavra centenas, milhares
de vezes ao longo de sua vida. Nas voltas por cima
que você saiba ou não saiba dar. Somos um eterno
recomeço. Na arte de dar a volta por cima é pre-
ciso desenvolver novas habilidades, montar novos
quebra-cabeças, sentir-se útil, em progresso, em
obras, under construction, como aprendemos a ver
nos sites da internet que ainda estão sendo elabora-
dos. O ponto de ruptura na transformação é quando
largamos a idéia de que somos um fim, ou de que já
acabamos. A idéia de término é boa, desde que car-
regue dentro de si a agitação de novo nascimento.
Lembre-se: "O futuro fica em cima do futuro e não
embaixo do passado".

RBA: Quais seriam as 'pistas' para quem está louco
para dar uma boa virada?
Tejon: Eu recorro a uma frase de Corisco, o can-
gaceiro imortalizado na obra de Glauber Rocha,
de forte motivação: "Não tenho medo do futuro,
desde que ele venha pela frente!" O mundo mu-
dou e não para de mudar. Seremos mais de nove
bilhões de pessoas no ano 2050. Cerca de três bi-
lhões de seres humanos vivem, hoje, com até dois
dólares por dia em todo planeta. Chineses viram
os novos campeões planetários, produzindo coisas
boas, muito baratas e sabendo viver com muito
pouco. E a revolução dos pobres, a utopia comu-
nista criando uma pororoca capitalista... e nunca
vista! Se olharmos para a nova sociedade e seguir-
mos esta quinta regra de ouro, iremos inevitavel-
mente dar a volta por cima: "Você se vê como um
fim ou um começo? A resposta convicta a isso, a fé
na força criativa é o que nos fará tocar em frente
e criando a vida onde a vida não existia. A perso-
nalidade sadia existe sempre com a possibilidade
futura. Já vivi de contar carros que passavam nas
ruas, através da janela do Hospital Brigadeiro, em
São Paulo, durante anos de internação. Sobrevi-
ventes de campos de concentração e das mais tor-
mentosas atrocidades superaram os obstáculos por
sempre visualizarem as janelas do futuro. "Nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sem cessar",é a
máxima de Kardec.
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