
 

 

  

Capa: Dólar 
Fonte: https://diariodocomercio.com.br/financas/dolar-registra-menor-patamar-em-duas-semanas-ante-o-real/ 
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ENSINO CARTESE 

O Ensino Cartese fundamenta-se na Ciência Cartese (CARTESE - Compreender, 
Aplicar e Revisar as Teorias e Teses) efetivando Conhecimentos de Transformação e 

tem como mantenedora a Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa (OEEP). 
Sua prática está na constante realização do avanço das pesquisas, da qualificação 

de suas ações institucionais, dos processos de ensino e aprendizado e da produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento científico e transformador. 

 

 

MISSÃO 

Promover a autonomia estratégica das pessoas e organizações, aplicando 
procedimentos fundamentados em ensino, pesquisas e tecnologias inovadoras, 

superando as dificuldades em produzir novos conhecimentos para a compreensão 
racional do meio, fundamentando a consciência metódica nas investigações e nos 

seus controles. 
 

 

VALORES 

-Raciocínio lógico 
-Motivação pela pesquisa 

-Empatia 
-Responsabilidade social 

-Empenho 
-Engajamento 

-Discrição 
-Honestidade 

-Empreendedorismo 
-Empregabilidade 

-Responsabilidade ambiental 
 

 

FUNDAMENTO DA VISÃO 

Compreender, aplicar e ensinar as regras das evidências, da ciência básica e da 
ciência aplicada. 

 

 

 

Todos os direitos reservados 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou  
transmitida, total ou parcialmente, por quaisquer meios ou processos, sem 

autorização escrita da OEEP. 
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EDITORIAL 

CORAGEM 

 

Aprender sempre! Tal é a lei. 

 

Muitos empresários e administradores nem sempre percebem que o 

aprendizado em suas áreas decorre das atividades diárias, nas relações comerciais 

e de serviços, nas dinâmicas de produção e de acesso aos clientes, nas redes que 

estabelecem e assim por diante. Não percebem que o aprendizado decorre dessas 

práticas. 

Obviamente, diversos empresários e administradores vivenciam 

complexidades diárias em suas atividades. E isso causa compressão nas decisões 

estratégicas, na identificação de novos negócios e nas projeções de crescimento.  

Mas é exatamente no ambiente de empresas que se aprende. Porém, muitos 

empresários e administradores optam em buscar consultores, assessorias externas, 

mentores, coaching, motivadores etc., fazendo o avesso das práticas dos maiores 

bilionários. 

De fato, o risco é uma condição da existência; e frente a isso, as práticas 

administrativas e empresariais exigem coragem dos líderes, bem como autonomia 

nas decisões. Tais qualidades perfazem o comportamento dos bilionários. 

Quando analisamos os maiores bilionários, identificamos que a coragem e a 

autonomia são valores alinhados com as decisões. E que são os clientes seus 

verdadeiros consultores, prestadores de assessoria externa, mentores, coaching e 

motivadores. Para os maiores bilionários, ouvir os clientes é o mais assertivo para 

a cultura das organizações, formação e plano de carreiras, expansão empresarial e 

diversas outras ações e projeções para a sustentabilidade e perenidade da 

empresa. 

Tendo como referência as práticas administrativas dos maiores bilionários, 

podemos destacar que ouvir os clientes, bem como adequar a empresa e a 

administração para eles, é uma habilidade ímpar. É a meta diária.  

E então; já conversou com os clientes para verificar onde melhorar? Ou prefere 

contratar um profissional para fazer isso por você? Pense bem! Tenha coragem!  

Que os debates prossigam.  

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 
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PRÁTICAS DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS 

MAIORES BILIONÁRIOS 
 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

Joe McCarthy, norte-americano e autor de obra da década de 1959 que descreveu sobre a 

dinastia Ford, afirma que o “velho Henry Ford era um verdadeiro personagem de romance. Cheio 

de manias e de vigor e tão independente quanto o seu Modelo T, dirigiu a sua companhia e a sua 

família com pulso firme e caprichoso.” 

A frase não causa, penso, nenhum constrangimento, em particular no que se pauta quanto 

à postura vigorosa e independente por profissionais da Administração. 

Compreender e praticar esses dois conceitos – vigor e independência – perfazem as 

estratégias, as táticas e as operações das empresas.  

 

-Mas em que grau essas qualificadoras podem ser 

mensuradas nos empresários e administradores?  

-Se estabelecer uma classificação de 1 a 5 do vigor e 

independência, sendo 1 para muito insuficiente e 5 para 

plenamente praticado, em que posição ficaria o empresário 

ou o administrador?  
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Considero oportuno esse exercício racional; conforme Quadro 1. 

 

QUADRO 1: Mensurar o vigor e a independência do empresário e do 
administrador. 

 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente 

Praticado 
em muitos 

casos 

Plenamente 
Praticado 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto ao 
VIGOR para as suas decisões, 
posturas e atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto sua 
INDEPENDÊNCIA para as suas 
decisões, posturas e atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fonte: Elaborado por Charles Antonio Kieling, em novembro de 2020. 

 

Outro empresário que segue nos mesmos conceitos de Henry Ford é o bilionário Warren 

Buffer, 90 anos, que afirma ter feito seu empreendimento administrando com base na inteligência, 

na paciência e na percepção assertiva. Assim como Ford, Buffer dispensa o auxílio de 

consultores, mentores ou futuristas; inclusive faz comentário com sutil ironia sobre o fato de 

que: 

 

 

“Wall Street é o único lugar onde as pessoas  

chegam em um Rolls-Royce para obter  

conselhos daqueles que pegam o metrô.” 

 

 

 

 

 

Conhecido como Charging Bull, 

o touro de Wall Street é o maior 

símbolo de poder da Bolsa de 

Valores de Nova York – New York 

Stock Exchange. 

Fonte: https://dicasnovayork.com.br/touro-de-wall-street/ 

https://dicasnovayork.com.br/touro-de-wall-street/
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O que me diverte é tentar transformar 

a criatividade em realidade de negócio 

em todo o mundo. Para fazer isso, 

você precisa estar ligado a inovadores 

e designers, mas também precisa 

tornar as ideias deles habitáveis e 

concretas. 

Bernard Arnault 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault
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Ainda no ano de 2007, Buffer teceu oportunos comentários sobre as qualidades que buscava 

em um substituto para administrar sua empresa. Afirmou ele que: 

 

Escolher a pessoa adequada não será fácil. Não é difícil encontrar pessoas 

inteligentes, algumas delas com currículos verdadeiramente impressionantes. 

Mas o sucesso a longo prazo tem a ver com algo que vai além da inteligência 

e dos resultados de curto prazo. 

Com o tempo, os mercados fazem 

coisas estranhas, extraordinárias. 

Um simples erro pode acabar com 

uma longa série de sucessos. Por 

isso, precisamos de alguém que 

geneticamente esteja programado 

para reconhecer e evitar riscos 

sérios, inclusive aqueles que nunca 

aconteceram antes.  

Pensamento independente, estabilidade emocional e um profundo 

conhecimento do comportamento humano e institucional é vital para o êxito a 

longo prazo. Através dos anos conheci muita gente brilhante que carece 

destas virtudes. (FERNÁNDEZ, 2007). 

 

Reparem no comentário; Buffer indica que a inteligência e um currículo excepcional não são 

suficientes para alguém lhe substituir no comando da empresa. Pode parecer arrogância do 

bilionário, mas sua assertividade é adequada aos atuais acontecimentos de 2020, referentes aos 

efeitos econômicos que a pandemia do Coronavírus-19.  

 

É fato que as empresas, em todo o Mundo, seus 

empresários e administradores, passaram por fortes 

impactos por não estarem preparados, instruídos ou terem 

recebido algum ensino, orientação ou conselho sobre como 

reconhecer e evitar os riscos e efeitos da pandemia em seus 

negócios.  

o sucesso a longo 

prazo tem a ver com 

algo que vai além da 

inteligência e dos 

resultados de curto 

prazo. 
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Procurando pessoas para 

contratar, você busca três 

qualidades: integridade, 

inteligência e energia. E se 

elas não têm a primeira, as 

outras duas matarão você. 

Warren Buffett 
Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
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Os raros cenaristas que comentaram sobre as probabilidades de uma retração econômica 

para 2020, decorrente do Coronavírus, não foram ouvidos. Assim como parte dos empresários e 

administradores preferiu também não acreditar na Ciência. 

 

Para consolidar empreendimentos de longo prazo, Buffer 

destaca uma tríade de práticas necessárias: 

-Pensamento independente; 

-Estabilidade emocional; e, 

-Profundo conhecimento do comportamento humano e 

institucional. 

 

Conforme essas características, também considero uma análise racional e mensurar em que 

situação está a prática de empresários e administradores, conforme Quadro 2. 

 

QUADRO 2: Mensurar a inteligência, a estabilidade e o conhecimento do 
empresário e do administrador. 

 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente 

Praticado 
em muitos 

casos 

Plenamente 
Praticado 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua prática de empresário 
ou administrador quanto ao 
PENSAMENTO INDEPENDENTE 
para as suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua prática de empresário 
ou administrador quanto a sua 
ESTABILIDADE EMOCIONAL 
para as suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua prática de empresário 
ou administrador quanto ao 
CONHECIMENTO DO 
COMPORTAMENTO HUMANO 
para as suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua prática de empresário 
ou administrador quanto ao 
CONHECIMENTO DO 
COMPORTAMENTO 
INSTITUCIONAL para as suas 
decisões, posturas e atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fonte: Elaborado por Charles Antonio Kieling, em novembro de 2020. 
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Acho que esse é o melhor conselho de 

todos: pense constantemente sobre 

como você pode fazer as coisas 

melhor e questione a si mesmo. 

Elon Musk 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
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Relacionado a tríade de práticas necessárias consideradas por Buffer, também há 

similaridade nos aspectos considerados necessários pelo também bilionário Elon Musk em seus 

colaboradores. Para Musk, nas entrevistas de emprego que realiza, a determinação e a lógica estão 

como requisitos.  

 

A recompensa por resolver quebra-cabeças, agir com inteligência nas 

entrevistas e escrever um bom ensaio é um encontro com Elon. Ele 

entrevistou quase todos os primeiros mil contratados da companhia, incluindo 

porteiros e técnicos, e continuou a entrevistar os engenheiros à medida que 

a força de trabalho cresceu. Cada funcionário recebe um aviso antes de se 

encontrar com ele. A entrevista, informam, pode durar algo entre trinta 

segundos e quinze minutos. Elon provavelmente continuará escrevendo e-

mails e trabalhando durante a parte inicial da entrevista, sem falar muito. Não 

entre em pânico. Isso é normal. Até que ele virará a cadeira para encará-lo. 

Mesmo aí, pode ser, porém, que ele não faça contato visual de verdade nem 

perceba de todo sua presença. Não entre em pânico. Isso é normal. No devido 

tempo, ele falará com você. A partir daí as histórias dos engenheiros que 

tiveram entrevistas com Musk vão das experiências mais torturantes ao 

sublime. Ele pode fazer uma ou várias perguntas. Entretanto, a única certeza 

é a de que apresentará a charada: “Você está parado sobre a 

superfície da Terra. Caminha uma milha ao sul, uma 

milha a oeste e uma milha ao norte. Você acaba 

exatamente onde começou. Onde você está?” Uma 

resposta é o Polo Norte, e a maioria dos engenheiros entende imediatamente. 

Então Musk continua: “Onde mais você poderia estar?” A outra resposta é em 

algum lugar perto do Polo Sul onde, se você caminhar uma milha ao sul, a 

circunferência da Terra passará a ter uma milha. Um número menor de 

engenheiros acerta essa resposta, e Musk alegremente os acompanha nessa 

charada e em outras e cita equações relevantes durante as explicações. Ele 

tende a se importar menos com o fato de a pessoa acertar ou não a resposta 

do que com o modo como ela descreve o problema e seu método para 

resolvê-lo. 

(VANCE, 2015). 
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Se você não quer receber críticas, por 

favor não tente nada novo. 

Jeff Bezos 

   Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
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Repare que a estabilidade emocional é um referencial para a escolha dos colaboradores. 

Além disso, também é requisito o raciocínio lógico e a velocidade em superar desafios. E isso 

também abre a oportunidade para reflexão, conforme Quadro 3. 

 

QUADRO 3: Mensurar o raciocínio lógico e a superação de desafios do 
empresário e do administrador. 

 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente 

Praticado 
em muitos 

casos 

Plenamente 
Praticado 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto ao 
RACIOCÍNIO LÓGICO que aplica 
para as suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto sua 
VELOCIDADE EM SE 
POSICIONAR AO SUPERAR 
DESAFIOS que aplica para as 
suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fonte: Elaborado por Charles Antonio Kieling, em novembro de 2020. 

 

Outro bilionário alinhado com os conceitos de Ford, Buffer e Musk, é Jeff Bezos, que pauta 

três características necessárias para a contratação (DENNING, 2018):  

 

-capacidade de ser admirado; 

-potencialidade de aumentar a eficiência da equipe e 

empresa; e, 

-em que talento se tornará. 

 

Repare que o destaque dessas características está na condição pessoal, muito mais que no 

currículo. Ou seja, o foco está em identificar um padrão máximo no 

perfil profissional, de pessoas reconhecidas pela trajetória 

que fazem por metas e por engajamentos. Esses aspectos 

envolvem uma postura de liderança.  
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O modo como você reúne, administra 

e usa a informação determina se 

vencerá ou perderá. 

Bill Gates 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
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No Quadro 4 a reflexão continua. 

  

QUADRO 4: Mensurar a admiração, a eficiência e a projeção de talento do 
empresário e do administrador. 

 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente 

Praticado 
em muitos 

casos 

Plenamente 
Praticado 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto a 
ADMIRAÇÃO QUE PERCEBE por 
suas decisões, posturas e 
atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto sua 
CAPACIDADE EM AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA DA EQUIPE E DA 
EMPRESA conforme as suas 
decisões, posturas e atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Assinale a alternativa que melhor 
indica sua postura de empresário 
ou administrador quanto ao 
TALENTO QUE SE TORNARÁ, 
OU ALMEJA, conforme as suas 
decisões, posturas e atividades. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fonte: Elaborado por Charles Antonio Kieling, em novembro de 2020. 

 

As reflexões desenvolvidas podem indicar em que condição está a capacidade de 

empreender e de administrar. A soma de cada variável estabelece um parâmetro para definir 

posturas e melhorias. Veja no Quadro 5 a soma que atingiu e sua habilidade em empreender e 

administrar. 

 

QUADRO 5: Mensuração da habilidade em empreender e administrar. 
 

Muito 
Insuficiente 

Insuficiente Suficiente 
Praticado 
em muitos 

casos 

Plenamente 
Praticado 

Some os resultados das 
alternativas que assinalou nos 
Quadros 1, 2, 3 e 4 para verificar 
sua habilidade como empresário 
ou administrador. 

Até 11 
De 12 
até 22 

De 23 
até 33 

De 34 
até 44 

De 45 
até 55 

Fonte: Elaborado por Charles Antonio Kieling, em novembro de 2020. 

 

Obviamente que sempre se deseja estar na excelência da prática empresarial e 

administrativa. Todavia, devemos sempre motivar e estarmos decididos em melhorar, independente 

da mensuração atingida. E lembrando que essas reflexões não estão no contexto de pesquisa e 

sim na abordagem de enquete. 
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O grande risco é não assumir nenhum 

risco. Em um mundo que muda, de 

verdade, rapidamente, a única 

estratégia com garantia de fracasso é 

não assumir riscos. 

Mark Zuckerberg 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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Experiências de trajetória empresarial e administrativa podem direcionar atitudes e decisões. 

Nesse contexto, destacamos alguns apontamentos do discurso realizado por Mark Zuckerberg em 

Harvard no ano de 2017: 

 

Sou um orador inusitado. Não só porque deixei a universidade, mas porque 

pertencemos à mesma geração. 

Andamos por esse campus com menos de uma década de diferença, 

estudamos as mesmas ideias e dormimos durante as mesmas aulas. 

Tomamos caminhos diferentes para chegar até aqui, mas hoje quero 

compartilhar com vocês o que aprendi sobre nossa geração e sobre o mundo 

que estamos construindo juntos. 

Mas antes disso, algumas boas memórias vieram à tona nesses últimos dias. 

Lembram-se de sua primeira aula em Harvard? A minha foi Computer Science 

121 com o incrível Harry Lewis. Eu estava tão atrasado que só percebi depois 

que vesti minha camiseta do avesso e com a etiqueta para a frente. 

Não entendi porque ninguém falava comigo exceto um cara, KX Jin. 

Acabamos resolvendo muitas lições juntos e hoje ele toca uma parte grande 

do Facebook. Viu, Classe de 2017, é por isso que vocês 

devem ser legais com as pessoas. 

Minha melhor memória de Harvard é conhecer Priscilla [sua esposa]. Eu tinha 

acabado de lançar esse website pegadinha, Facemash, e o conselho queria 

“falar comigo”. Todos acharam que eu seria expulso. 

Meus pais vieram para me ajudar a fazer as malas. Meus amigos fizeram uma 

festa de despedida. 

Priscilla estava nessa festa com um amigo e nos encontramos na fila do 

banheiro. Com uma frase que deve estar entre as mais românticas de todos 

os tempos, eu disse: “Vou ser expulso em três dias, então precisamos marcar 

um encontro rapidamente.” 

Não fui expulso – eu mesmo saí – e Priscilla e eu começamos a namorar. 

[...] 

Estou aqui para dizer que só encontrar seu propósito não 

basta. 
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O desafio da nossa geração é criar um mundo em que todos tenham um 

senso de propósito. 

Uma de minhas histórias favoritas é aquela em que John F. Kennedy visita o 

NASA Space Center e, vendo um zelador com uma vassoura, pergunta o que 

ele está fazendo. O zelador responde: “Sr. Presidente, estou ajudando a 

colocar um homem na lua.” 

Propósito é o senso de que somos parte de algo 

maior que nós mesmos, que somos 

necessários, que trabalhamos para algo melhor 

adiante. Propósito cria felicidade de verdade.  

[...] 

Só que não basta só você ter esse propósito. Você precisa criar um senso de 

propósito para outros. 

Descobri isso do jeito difícil. 

Eu nunca quis construir uma empresa, mas queria ter impacto. 

E quando todas aquelas pessoas se juntaram à empresa, assumi que eles 

ligavam para isso também, então nunca expliquei o que esperava que 

fossemos construir. 

Alguns anos depois, empresas grandes queriam nos adquirir. Eu não queria 

vender. Queria ver se conseguiríamos conectar mais gente. 

[...] 

Somos nós que devemos criá-lo [um senso de 

propósito maior] para que todos possam 

continuar avançando. 

Hoje quero falar sobre três maneiras para criar um mundo em que todos tem 

um senso de propósito: ao construir grandes projetos significativos juntos; ao 

redefinir o que é igualdade para que todos tenham a liberdade de perseguir 

esse propósito; e ao construir comunidades pelo mundo. 

Vamos começar pelos grandes projetos 

significativos. 
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Nossa geração terá que lidar com dezenas de milhões de empregos que 

serão substituídos pela automação, como carros e caminhões autônomos. 

Mas temos potencial para fazer muito mais juntos. 

É nossa vez de fazer grandes coisas. Sei que você provavelmente está 

pensando: mas eu não sei como envolver milhões de pessoas com alguma 

coisa. 

Vou te contar um segredo: ninguém sabe 

quando começa. Ideias não aparecem 

totalmente formadas. Só se tornam claras 

conforme trabalhamos nelas. Você só precisa 

começar. 

Filmes e a cultura pop apresentam tudo errado. A ideia de um único momento 

do tipo eureca é uma mentira perigosa. 

Faz com que nos sintamos inadequados já que não tivemos a nossa. Faz com 

que pessoas que têm sementes de boas ideias não comecem. 

E é bom ser idealista. Mas preparem-se para serem incompreendidos. 

Qualquer um que trabalhe com uma grande visão será chamado de louco, 

mesmo que esteja certo no fim. 

Qualquer um que trabalhe com um problema complexo será acusado de não 

entender o desafio inteiro, mesmo que seja impossível saber tudo logo no 

começo. 

Qualquer um que tome iniciativa será criticado por estar indo rápido demais, 

porque há sempre alguém que quer que você diminua a velocidade. 

A realidade é que qualquer coisa que façamos 

terá problemas no futuro. Mas isso não pode 

nos impedir de começar. 

O que estamos esperando? 

[...] 

A segunda maneira é redefinir a igualdade para dar a todos a chance de 

perseguir seus propósitos. 

Muitos de nossos pais tiveram empregos estáveis ao longo de suas carreiras. 
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Hoje somos todos empreendedores, seja na 

hora de começar projetos ou encontrar funções. 

E isso é ótimo. 

Uma cultura empreendedora prospera quando é fácil testar um monte de 

novas ideias e os maiores sucessos vêm da liberdade de fracassar.  

[..]  

Todos vamos falhar, então precisamos de uma sociedade que foca menos em 

nos fechar ou nos estigmatizar. 

E as tecnologias continuam mudando, então precisamos focar mais na 

educação contínua ao longo de nossas vidas. 

[...] 

A terceira maneira que podemos criar um senso de propósito para todos é ao 

construir uma comunidade. 

E quando nossa geração diz “todos”, queremos dizer todas as pessoas do 

mundo. 

Entendemos que as maiores oportunidades hoje são globais – podemos ser 

a geração que acaba com a pobreza, com a doença. 

Entendemos que os maiores desafios também precisam de respostas globais 

– nenhum país pode combater, sozinho, as mudanças climáticas ou prevenir 

pandemias. 

O progresso requer união não só de cidades ou 

nações, mas de uma comunidade global. 

Mas vivemos numa era instável. Há pressão para que nos voltemos para 

dentro. É a luta de nosso tempo. 

E isso não vai ser decidido na ONU. 

Vai ser decidido em nível local, quando um 

número suficientemente grande de nós com um 

senso de propósito e estabilidade em nossas 

vidas puder se abrir e começar a cuidar de 

todos. 
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O melhor jeito de fazer isso é começar a 

construir comunidades locais agora. 

[...] 

E essa é minha história também. 

Um universitário num dormitório que conectou uma comunidade por vez até 

conectar o mundo inteiro. 

A mudança começa localmente. 

Mesmo mudanças globais começam pequenas, 

com pessoas como nós. 

Em nossa geração, a luta para se conectar cada vez mais e para conquistar 

as maiores oportunidades se resume a isso: sua habilidade de construir 

comunidades e criar um mundo em que cada pessoa sente que tem um 

propósito. 

Classe de 2017, vocês estão entrando em um mundo que precisa de 

propósito. Criá-lo depende de você. 

Boa sorte lá fora.  

(REDAÇÃO - Na Prática, 2017). 

 

Conectar localmente envolve a capacidade de estabelecer sinergia entre pessoas e 

formação de equipes. E Zuckerberg aponta para essa prática.  

Estabelecer práticas de engajamento de pessoas, 

equipes, sociedades, empresas... formando redes 

empoderadas localmente, é a prática para empresários e 

administradores; que devem ter como meta a todo o instante.  

Que as reflexões sempre estejam como bússola para indicar as práticas assertivas, para 

suas decisões em transformar pessoas e equipes. E jamais esqueça da sua autonomia em pensar 

e decidir. 

 

 

... 
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