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TUDO BEM SE
VOCÊ ERRAR
Falhar é humano: saiba como
tirar o melhor proveito
dessa situação – e ainda
dar a volta por cima!

Rafael Chanin, empresário
e professor da Faculdade
de Informática da PUC-RS,
viu em seu erro uma
oportunidade de crescimento

UM MUNDO DE SERVIÇOS PARA A SUA
EMPRESA FOCAR NO QUE FAZ DE MELHOR
Para se concentrar em seu negócio, conte com quem é líder mundial
em serviços de suporte, manutenção e infraestrutura. A Sodexo possui
50 anos de experiência promovendo qualidade de vida, engajamento
e bem-estar em parceria com clientes em diversos segmentos:
Corporativo, Saúde, Escolas, Universidades, Energia e Recursos.

CONHEÇA ALGUNS
DE NOSSOS SERVIÇOS:

SUPORTE:
1. Recepção e telefonia
2. Serviço de paisagismo e jardinagem
3. Limpeza e higienização das áreas
de convivência
4. Gestão de mensageria, malotes
e encomendas
5. Manutenção elétrica e hidráulica
6. Serviço de copa e coffee break
7. Gerenciamento de
resíduos (PNRS)
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MANUTENÇÃO
E INFRAESTRUTURA:
1. Gestão de ativos (ISO 55001)
2. Manutenção predial
3. Manutenção mecânica de ar,
água, vapor e vácuo
4. Manutenção de sistema de
ar-condicionado e ventilação
5. Limpeza industrial
6. Movimentação de cargas
7. Controle de pragas

Entre em contato com a Sodexo e conheça
a solução sob medida para sua empresa.
sejacliente@sodexo.com
www.sodexoservicos.com.br
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AS FALHAS E SUAS
LIÇÕES VALIOSAS
Diz o velho ditado: é errando que se
aprende. A observação é cheia de sabedoria, mas é
mais comum ouvi-la quando criança ou bem antes
da entrada no mercado de trabalho. O melhor mesmo
seria guardar essa lição para a vida inteira e lidar com
os próprios fracassos de uma maneira muito mais
produtiva. É isso que muita gente faz e o que algumas empresas estimulam: a gestão de erros pode
render importantes aprendizados para o profissional,
além de bons negócios. Para tratar do assunto, a
matéria de capa desta edição traz exemplos – tanto famosos quanto pouco conhecidos – de falhas no
mundo corporativo que se transformaram em boas
oportunidades de negócios.
Outra boa notícia: em pesquisa realizada pela Sodexo, descobrimos que 66% dos líderes de grandes
empresas globais priorizam a busca pela qualidade
de vida em suas organizações. E o melhor: esse requi-

sito já começa a ser entendido como primordial para
o desenvolvimento socioeconômico da humanidade.
Com o propósito de debater o assunto, realizamos
em 2015 em Nova York a Conferência de Qualidade
de Vida, uma oportunidade de evoluir nos entendimentos e nas práticas sobre o tema tão importante.
Você vai ler também: bom humor no ambiente
de trabalho pode ser um antídoto contra o estresse
e as pressões, se utilizado com bom senso, é claro.
E mais: as empresas fazem investimentos cada vez
maiores no estímulo à prática de atividades físicas
entre seus empregados – uma contribuição para
promover a saúde e o bem-estar, afastar doenças
como diabetes e hipertensão, além de propiciar o
engajamento na empresa, com bons resultados no
clima organizacional.
Boa leitura!

Juan Pablo Urruticoechea, Geraldo França,
Presidente Executivo da Sodexo
On-site Brasil

Presidente Executivo da Sodexo
Benefícios e Incentivos Brasil
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A MELHOR DO ANO!
Maria da Glória Amaral (foto),
executiva responsável pela gestão do call
center e relacionamento com clientes
e beneficiários da Sodexo Benefícios e
Incentivos, foi a vencedora da edição 2015
do Melhor Profissional do Ano Latam, prêmio
que está em sua quarta edição e é uma
iniciativa da revista Cliente S.A. A honraria
visa reconhecer profissionais que contribuem
para a promoção e o fortalecimento de
contact centers da indústria. Um dos
pré-requisitos para a indicação é que o

CONTRA A FOME
E MÁ NUTRIÇÃO
Com uma campanha a fim de propagar
a orientação nutricional, conter o desperdício
de alimentos e ainda realizar doações para
minimizar a fome e a má nutrição, a Sodexo
celebrou o Dia Mundial da Alimentação, em
16 de outubro, com a doação de R$ 0,15 a
cada utilização dos cartões Refeição Pass e
Alimentação Pass nesta data. Em 2015, o
projeto determinou a doação de R$ 201 mil
para instituições beneficentes de diversas
regiões do Brasil.

profissional já tenha conquistado
o Prêmio Personalidade CIC Brasil,
vencido por Maria da Glória em 2014,
em disputa com vários profissionais
do mercado. Os demais critérios para
premiação foram: excelente desempenho
no exercício de suas funções,
contribuição relevante no âmbito da
organização e das áreas de interação
com o cliente, nível funcional como
executivo/gestor e ao menos seis meses
de trabalho na organização atual.

ON-SITE NO AR
Você preza por qualidade de vida? Então
você tem que conhecer o novo site da Sodexo
On-site. Simples, de navegação amigável, a
página tem a identidade visual da marca e
detalha os principais serviços que a Sodexo
oferece todos os dias a nossos clientes e
consumidores. Além da descrição dos serviços
de Alimentação, Suporte e Manutenção
e Infraestrutura, nosso novo site agrega
informações como a Revista Vida para leitura
digital, uma área de Qualidade de Vida, em que
reforça o posicionamento de nossa marca, além
da seção Novidades, na qual semanalmente
são divulgadas novidades de nossas ofertas
e informações de ações e eventos que
participamos ou promovemos.
Ficou curioso para saber mais? Acesse
www.sodexoservicos.com.br.

O CONSUMIDOR
DO MILÊNIO
Alberto Weisser, Diretor de
Estabelecimentos da Sodexo, foi um
dos palestrantes no 27º Congresso
Abrasel (Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes), realizado em agosto
de 2015 em Brasília (DF). Com ampla
experiência na relação entre consumidor
e estabelecimentos comerciais, ele
trouxe o painel "Consumidor Millennials:
tendências, comportamentos e os
desejos de um consumidor em constante
mudança", em que apresentou o retrato
do consumidor atual em suas diferentes
gerações, mostrando como esse
conhecimento pode fazer a diferença no
dia a dia dos negócios e seus resultados.
Na palestra, Weisser listou os vários
desafios que os empresários de bares
e restaurantes devem encarar para se
adequar a um mercado cada vez mais
interativo, inovador e digital.
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ATIVOS E ENGAJADOS
Os benefícios da atividade física

Essa é a quantidade
mínima de atividade
física semanal para
garantir a boa
qualidade de vida

são argumentos comuns para convencer alguém à prática regular de exercícios.
Mas existe outro raciocínio que traz evidências ainda mais consistentes
da importância de uma vida fisicamente ativa: ser sedentário faz muito
mal à saúde, causando problemas diversos, a exemplo de hipertensão,
doenças respiratórias, diabetes e aumento do colesterol.
“No corpo humano, a energia consumida e não gasta é armazenada
na forma de gordura. E, atualmente, as pessoas têm pouca demanda por
atividade física e grande oferta de comida. Aí está o risco de desenvolver doenças degenerativas e ligadas ao metabolismo”, ressalta Hamilton
Hoschel, professor doutor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP).
Ser fisicamente ativo significa, portanto, estar protegido de diversos males, e é importante entender que não se trata somente de
frequentar academia ou praticar esportes, mas de incorporar hábitos
como deslocar-se a pé ou de bicicleta, quando for possível, e preferir as
escadas ao elevador.
“Existem níveis adequados de atividade para prevenir doenças. Ainda
são recomendados 150 minutos semanais, no mínimo, o que tem relação direta com a melhoria da saúde e redução de risco de doenças”, comenta Hoschel, que é um dos coordenadores do projeto Ciência Informa,
blog sobre saúde criado por um grupo de professores da USP com o objetivo de desconstruir modismos e mitos sobre atividade física e nutrição.

BENEFÍCIO À SAÚDE
A vida fisicamente ativa requer mudança de hábitos, um desafio para a maioria
das pessoas. É preciso evitar vincular o
exercício físico somente ao aspecto estético e considerar principalmente a saúde, o
prazer e a socialização.
As empresas podem ser grandes parceiras e incentivadoras na adoção de hábitos
saudáveis de seus colaboradores.

É preciso evitar
vincular o exercício
somente ao aspecto
estético e considerar
principalmente a
saúde, o prazer e a
socialização

Você também pratica esportes?
Marque suas fotos de corrida
com #corresodexo

ENTRE AS 100 MELHORES EMPRESAS
PARA SE TRABALHAR NO BRASIL*

31%

possuem academias
dentro de suas dependências

37%

dão subsídio
a atividades
físicas

92%

têm alguma ação
relacionada à prática
de atividades físicas

O Brasil é o segundo país com maior
número de academias do mundo ,
só perdendo para os EUA**

5%

Existiam no Brasil, em 2006,

39,5% declaram

Em 2012, eram

dos brasileiros
fazem ginástica, mas
ter interesse em fazer
algum atividade física

* Fonte: Associação Brasileira de Academias; **Sebrae

4.000 academias

23 mil
Cerca de 1,6 mil academias
são abertas por ano**

Empresas estimulam os colaboradores
à prática de atividades físicas e têm
resultados positivos em produtividade
e clima organizacional

Além dos benefícios da prevenção de doenças e de mais qualidade de vida, para a
companhia os resultados são favoráveis em
retenção de talentos, produtividade, assiduidade, integração entre equipes, percepção
positiva da organização pelos funcionários e
redução dos custos com planos de saúde.
O Sodexo GymPass, programa de benefícios para a prática de atividades físicas, oferece todas essas vantagens. O colaborador
escolhe a modalidade que preferir, com total
flexibilidade de horários e uma ampla rede
de academias. Por meio de um token diário
– obtido por meio do site, de SMS ou de aplicativo de celular –, o usuário tem acesso à
academia selecionada.
Na Burson-Marsteller Brasil, rede multinacional de consultoria de comunicação e
relações públicas, os funcionários vêm adotando o benefício há alguns meses. Felipe
Reviglio, analista sênior de RH na empresa,
afirma que já é possível observar os impactos positivos no desempenho dos times. “O

LIÇÕES PARA
LIDERANÇA

GymPass é mais uma ação pela promoção
da qualidade de vida, e a repercussão tem
sido muito positiva.” A receptividade à prática de exercícios físicos é alta entre os colaboradores da Burson. Há grupos de corrida
formados há algum tempo, e a comunicação interna realiza ações de conscientização
sobre hábitos saudáveis a partir de um calendário anual de eventos.
Já a Momentum, agência de publicidade
multinacional com escritórios em São Paulo
e no Rio de Janeiro e cerca de 300 colaboradores, utiliza o GymPass desde o ano passado. Marina Souza, gerente de administração
de pessoal na empresa, conta que a solução é ideal para a rotina dos profissionais.
“O benefício atende perfeitamente nossa
empresa, porque muitos viajam bastante a
trabalho e precisam de uma ótima rede de
academias pelo País. Além de estimular a
prática de atividades físicas, aumenta a integração entre a equipe, pois muitos estão
malhando juntos.”:)

Francisco Carvalho, presidente da
Burson-Marsteller Brasil, conta como
a atividade física faz diferença no
ambiente corporativo
1. Qual a importância da prática de
exercícios físicos em sua vida?
Tenho me dedicado ao tênis, à corrida
de rua e ao stand up paddle – sem falar
nas aulas semanais de pilates e musculação. O esporte proporciona várias analogias que me ajudam no desempenho
da liderança. O esporte em equipe, por
exemplo, demonstra que o grupo é mais
forte do que uma pessoa sozinha, que
a colaboração de cada um com o resto
do time é fundamental para o sucesso e
que, apesar de tudo, a vitória não é para
sempre, faz parte do jogo da vida.
2. De que forma a adoção do Gym
Pass na Burson-Marsteller pode reforçar a cultura de valorização da
qualidade de vida?
Já temos diversas iniciativas focadas
em aumentar a qualidade de vida dos
colaboradores, como a organização de
grupos de corrida e os chamados “mutirões” de saúde. Adotamos o GymPass
em abril do ano passado como forma de
incentivar a prática de exercícios físicos
com frequência.
3. O que espera a longo prazo?
Nós continuaremos investindo em
ações e programas que tragam benefícios à vida dos colaboradores, mas
acredito que o estímulo também virá
dos próprios funcionários, que indicam
estas ações aos colegas, contando as
experiências boas que tiveram.
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PESSOAS COM

EFICIÊNCIA
Segundo dados do último

Censo Demográfico
do IBGE, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência
(PCDs), o que corresponde a 23,9% de sua população. Esse número é
dividido entre deficiência motora, visual, auditiva ou mental, havendo
também pessoas com mais de uma delas, os chamados deficientes
múltiplos. Para muitos, essas informações são surpreendentes, o que
mostra como o tema ainda é um desafio e merece delicada atenção
por parte do poder público, da sociedade civil e, claro, das empresas.
Criada em 1991, a lei de cotas para deficientes teve papel importante enquanto política afirmativa. Apesar disso, ela sozinha não supre
nem as demandas dessa parcela da população nem as necessidades
das empresas. “Foi um grande passo, mas abrange apenas as companhias com mais de cem funcionários. É necessário abrir o leque, tendo
em vista que 44% dos empregos formais no setor de serviços e 70%
no setor de comércio, por exemplo, vêm de micro e pequenas empresas”,
explica Cid Torquato, secretário-adjunto da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo.
Um desafio apontado por Torquato na hora de incluir os deficientes
está na falsa ideia de que a contratação deles necessita de investimentos grandiosos, quando na verdade isso não passa de um mito. “Esse
paradigma é quebrado quando as instituições conseguem montar programas dirigidos a partir da otimização de recursos. Eles são viáveis e
conseguem não somente atender os deficientes mas trazer também
melhorias para todos os colaboradores e para a corporação”, afirma.

Veja por que a contratação de pessoas
com deficiência pode melhorar a qualidade
de vida dos funcionários e os resultados
de uma empresa

lhora no ambiente trazida por esses processos: “A inclusão trouxe
uma evolução do ponto de vista humano. Temos um deficiente intelectual em Montenegro, por exemplo, que tem limitações na parte
operacional. Mas seu carisma e seu relacionamento com os colegas
de trabalho transformaram o setor, que melhorou muito nas entregas dos últimos anos”, completa.
Seguindo a mesma linha, Torquato considera a reformulação
cultural nas corporações o primeiro e mais importante passo. “Mais
do que trazer acessibilidade na estrutura física, contratar e cumprir cota, o importante é informar e educar de forma prática todo o
quadro de funcionários para que haja mudança de atitude. Só assim
podemos dizer que a inclusão é efetivamente plena”, destaca.

PRATA DA CASA
A própria Sodexo possui casos de sucesso dentro de seu quadro de funcionários. Em Benefícios e Incentivos, por exemplo, a
funcionária Tatiane Souza, analista de Credenciamento Interno,
destaca-se em sua área e é uma das principais referências no departamento. “Ela mostra que as empresas com receio de contratar
PCDs por conta de possíveis dificuldades em desenvolvê-las estão
apoiadas em um grande mito. O grande segredo está em tratá-las de igual para igual, sem diferenciação, pois sua capacidade de
trazer bons resultados é a mesma que a dos outros”, conta Marcio
Ikeda, supervisor dela.
Para Tatiane, que já atuou em outras empresas antes da SoTROCA DE EXPERIÊNCIAS
dexo, a diferença entre locais que pensam na cota e outros que
A multinacional John Deere é um bom exemplo. Referência nos pro- pensam no profissional é bastante notável. “Na Sodexo, que é uma
gramas de PCDs, hoje todas as suas filiais no
empresa maior, percebo a diferença, pois
Brasil cumprem a cota – algumas unidades
consegui me desenvolver no trabalho por
até ultrapassam o mínimo de 5%. “Não penconta própria, e meu relacionamento com
samos no volume quando vamos contratar,
as pessoas é ótimo, natural e respeitoso”,
pensamos apenas na qualidade do profisafirma Tatiane Souza.
sional e no ser humano”, diz Edinei Scheme,
O supervisor Ikeda destaca, ainda, o efeigerente de RH da companhia.
to positivo que sua analista desencadeou
Atualmente a John Deere possui defidentro da corporação, influenciando pessocientes de todos os tipos em seu quadro
as a produzir mais e melhor. “Outros PCDs
de funcionários, que trabalham tanto em
desenvolveram mais proatividade ao verem
cargos operacionais como nas áreas admio crescimento profissional dela. Também
nistrativas, além de receber formação em
percebo que os gestores passaram a olhar
cursos com a parceria do Serviço Nacional
para seus funcionários com deficiência de
de Aprendizagem Industrial, o Senai.
outra forma. Isso trouxe benefícios de deEm 2014, a companhia foi eleita uma
senvolvimento para todos”, finaliza Marcio.
das melhores empresas para trabalhar no
Aliás, a Sodexo On-site também valoriza
Tatiane Souza, analista de
concorrido ranking do Great Place to Work
seus profissionais com deficiência e busca
Credenciamento Interno
(GPTW) e, para Edinei, muito se deve à medesenvolvê-los constantemente. :)

“Na Sodexo, que é
uma empresa maior,
percebo a diferença,
pois consegui me
desenvolver no trabalho
por conta própria, e meu
relacionamento com
as pessoas é ótimo,
natural e respeitoso”

Tatiane Souza com
seu supervisor
Marcio Ikeda

Fontes: IBGE, Ministério do Trabalho e Emprego,
Associação Brasileira de Recursos Humanos, Isocial e Catho

Existem

BRASIL EM NÚMEROS
45,6 milhões

23,9%

de deficientes no Brasil, da população
total
correspondentes a:
Desse total

357,8 mil

vagas são
preenchidas
pela lei de cotas
no Brasil

232 mil

são homens

As quais
representam
0,73% dos
vínculos
empregatícios

125,8 mil

são mulheres

Estima-se que
50%

das deficiências são
adquiridas durante
a vida por fatores
socioeconômicos,
como acidentes graves
ou armas de fogo

2,8
81%

milhões

são empregados
fora da lei de cotas

das empresas contratam
apenas para cumprir cota
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CRESCIMENTO
ORGÂNICO
Solução proposta pela Sodexo
aumenta o volume de vendas da
Unimed Leste Fluminense em 30%

O desafio estava lançado. A operadora de plano de saúde Unimed
Leste Fluminense enfrentava problemas com sua equipe, principalmente
com os corretores terceirizados, que não obtinham índices satisfatórios
na oferta de planos de saúde dentro das regras da empresa e ainda não
conseguiam neutralizar ações da concorrência.
José Renato Leitão, da Sodexo Benefícios e Incentivos, aceitou o desafio
e desenhou para a operadora uma solução que a ajudou a recuperar clientes
perdidos, motivar sua equipe comercial e aumentar a quantidade de
contratos fechados/vidas atendidas em pelo menos 30%.
A solução proposta foi implantar na Unimed Leste Fluminense uma
campanha de incentivos para a força de vendas, com foco no aumento do
volume de negócios e premiações proporcionais por superação das metas.
O produto escolhido foi o Premium Pass.
“Fizemos uma campanha por seis meses e superamos as expectativas
do cliente com o crescimento em vendas superior a 30%, que era a meta
estipulada”, diz Leitão, reforçando que a campanha já foi ampliada. : )

FORA DA CAIXA_11

O BOM HUMOR
CONECTA
Postura descontraída e brincadeiras
no tom certo trazem benefícios no ambiente
profissional – e fora dele também

Por que para alguns colegas os desafios parecem se resolver de maneira mais simples, com apoio de chefias e times, e
para outros tudo parece envolver mais dificuldades e contratempos?
A resposta pode estar em uma característica muito particular e que, se
bem utilizada, pode ser considerada uma competência: o profissional que
tem facilidade de criar empatia porque se vale, com habilidade, do bom
humor consegue diminuir as resistências e, assim, facilitar as relações.
E não se trata de contar piadas de mau gosto, abusar do deboche ou
bancar o palhaço com tiradas sem graça. Aliás, uma brincadeira inoportuna e inadequada pode ter efeitos danosos a depender do contexto, gerar
assédio e constrangimentos.
Marcia Almstrom, diretora de RH e Marketing da Manpower Group,
destaca que, com a comum pressão por resultados nas organizações, usar
a descontração para melhorar o ambiente é um desafio para todos os profissionais, sobretudo para as lideranças. “O líder naturalmente influencia o
grupo e, embora as empresas tenham os seus códigos de conduta, muito
do que envolve os relacionamentos é sutil, não está escrito em nenhum
lugar. Esse comportamento tem relação direta com produtividade e qualidade de vida. Por isso é tão importante que todos estejam focados na
atenção às pessoas”, comenta.
O senso de humor é uma característica pessoal, portanto não é algo
que se transforma facilmente com interferências externas, mas há muito
que as empresas podem fazer para estimular as pessoas a agir de forma
mais descontraída e a estar dispostas a apreciar os pontos de vista alheios,
ou seja, a ter posturas cada vez mais maduras e confiantes.
“As ações de comunicação interna são ferramentas para chegar aos

funcionários de forma mais lúdica. As reuniões de feedback bem-executadas são outro exemplo nesse sentido. Até mesmo as áreas de convivência, como as salas do café, são ambientes que permitem a interação mais
informal e deixam os colegas à vontade. Muitas vezes, as pessoas que se
isolam deixam de participar de algumas decisões importantes na empresa”,
pontua Marcia. Assim, uma postura mais aberta e bem-humorada, que
gera empatia com os colegas, pode ajudar a construir pontes e, objetivamente, alcançar os seus objetivos.
Mesmo quem tem dificuldades em adotar posturas mais descontraídas pode conquistar essas características por meio de práticas de
socialização. O primeiro passo é se disponibilizar, e as oportunidades
sempre surgem. Algumas delas estão nos espaços de convivência nas
empresas, nos grupos para leituras, nas atividades esportivas ou no
aprendizado de línguas estrangeiras. Antes de tudo, o bom humor é
algo espontâneo e mais comum em quem é mais flexível na aceitação
de outras visões de mundo, contribuindo para melhorar os ânimos do
grupo e tornar o trabalho mais produtivo. :)

“Muitas vezes, as pessoas
que se isolam deixam de
participar de algumas decisões
importantes na empresa”
Marcia Almstrom, diretora de RH
e Marketing da Manpower Group
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TUDO BEM SE
VOCÊ ERRAR
Falhar em um projeto de trabalho, ver ruir o sonho de ter a própria
empresa ou equivocar-se na escolha de uma solução para os rumos
de sua vida pode ser o mote para as verdadeiras transformações

O que o fracasso pode ensinar?
Tenha certeza: muita coisa. O insucesso, para muitos, representa o fim do mundo. É difícil aceitar os próprios erros
e, mais ainda, saber lidar com eles e aprender as lições. O
mais comum é, ao contrário, esconder as falhas, com vergonha da exposição diante de amigos, colegas e familiares.
Quando o erro é cometido fora da vida pessoal, no ambiente corporativo, a situação fica ainda mais complicada. Mas
vale a pena lembrar, nesse momento crucial, que encarar
o fracasso de frente pode até envolver desconfortos, mas
certamente será uma aventura desafiadora, uma chance
de reconduzir a própria história rumo ao sucesso.
Foi o que fez Rafael Chanin (na foto ao lado), empresário e professor da Faculdade de Informática da PUC-RS. Ele
montou uma startup na área de futebol que não deu certo
por uma falha elementar: o produto foi acabado sem considerar as necessidades dos consumidores. “Fizemos toda
a concepção de uma rede social para promover a interação
entre torcidas, mas o fato é que não fizemos pesquisas para
saber o que queriam esses torcedores”, explica Rafael Chanin.
A partir da própria experiência, Rafael juntou-se a outros profissionais e trouxe para o Brasil o FailCon, evento
mundial para empresários e empreendedores que propõe
compartilhar, discutir e aprender com os erros dos outros.
Quatro edições foram realizadas no Brasil, a última no ano
passado, em Porto Alegre (RS). O FailCon surgiu em São
Francisco, na Califórnia (EUA), em 2009, para proporcionar
a troca de experiências com fracassos. A ideia é pôr a mão
na massa e assimilar os insucessos, tirando o máximo de
aprendizado possível.
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“Normalmente, os empresários vão aos eventos contar suas histórias porque são referência de sucesso. Para o evento, convidamos
as pessoas a falar sobre o fracasso e, por isso, até pensamos que
não emplacaria aqui no Brasil. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos
palestrantes de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, sobretudo
de startups na área de tecnologia”, revela o empresário. Também passaram pelas edições do evento profissionais do teatro, rádio e da área
educacional. “Mesmo em realidades diferentes, nota-se que os erros
são semelhantes. Só não erra quem não tenta”, acrescenta.
Pequenos experimentos para testar a reação dos clientes podem
fazer a diferença em qualquer tipo e tamanho de negócio, defende
Chanin. “O Mark Zuckerberg, criador do Facebook, por exemplo,
teve a ideia da rede social na faculdade, em Harvard, e começou
a experimentar em pequenos grupos. Assim, foi conhecendo as
preferências das pessoas e então descobriu que elas tanto gostam
de ver a vida dos demais quanto expor as suas. Com isso, o Facebook
é um grande sucesso no mundo todo. Ele não estava preocupado
em ser perfeito”, defende Chanin. Ele cita também o fundador do
Google, Sergey Brin, que não conseguiu emplacar o Google Plus,
pretenso concorrente do Facebook, e que já admitiu que desenvolver
a ferramenta foi um equívoco.

FERRAMENTAS PARA ACERTAR
Como o ideal é mesmo não errar ou cometer o menor
número possível de falhas, várias ferramentas foram
desenvolvidas nos ambientes acadêmicos e corporativos
para ajudar profissionais e empreendedores.
Selecionamos algumas delas:

Análise
SWOT

Canvas

BCG

Ishikawa

Ferramenta de gestão para o estudo do
ambiente interno e externo da empresa – a
partir da análise dos pontos fortes e fracos, das
oportunidades e ameaças. A avaliação permite
reunir valiosas informações para o
planejamento estratégico.
Com o Business Model Canvas, é possível
identificar se a ideia é viável por meio de um
quadro com nove blocos, entre os quais
proposta de valor do produto ou serviço, canais
de vendas, segmentos de clientes, principais
recursos para realizar as atividades-chave e
fontes de receitas. O Sebrae oferece o Canvas
em um aplicativo para tablets que pode ser
baixado no www.sebraecanvas.com.
Técnica utilizada para analisar portfólio de
produtos, nichos de atuação e unidades de
negócio, com base no ciclo de vida de cada
produto. Consiste no cruzamento dos índices de
market share e de crescimento do mercado.
Diagrama de Ishikawa – Ferramenta gráfica que
ajuda a gerenciar e controlar a qualidade em
diferentes processos para identificar as causas
de um efeito ou problema.

Acesse a versão on-line no site sodexo.com.br/revistavida ou baixe a revista
na App Store ou no Google Play para saber mais sobre a história ou leia
diretamente a partir do QR COde ao lado ou pelo link bit.ly/sodexo_newcoke

PARTE DO APRENDIZADO
Seria mais fácil lidar com o fracasso se
essa postura fosse aceita culturalmente. O
problema é que, no Brasil, entender o insucesso como uma etapa no aprendizado não é uma
característica comum na maioria das pessoas.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o profissional
que já falhou é valorizado.
Maria Terezinha Peres, consultora de RH
do Sebrae-SP, lembra que o planejamento é o
maior aliado, tanto do profissional quanto do
empreendedor, a fim de reduzir os riscos de
erros. “As ferramentas de gestão de empresas
e carreiras podem ajudar muito. Errar é o que
ninguém quer, mas, se acontecer, é preciso saber lidar com a situação. A ansiedade é muito
comum e só traz mais dificuldades. Em geral,
percebo que pessoas de gerações mais novas
já demonstram mais facilidade em lidar com
fracassos”, comenta Maria Peres.
Quem já passou por experiências malsucedidas tem mais chances de acertar, afirma
a consultora. “Falta de informação pode fazer
a pessoa perder um bom projeto, uma oportunidade de negócio. Um momento de crise é
a chance de trabalhar a autoestima e cultivar
novas posturas, evoluir. Para buscar alternativas, é preciso inovação e criatividade”, salienta Maria Peres. Com o suporte do Sebrae,
os antigos ou novos empreendedores podem,
inclusive, estabelecer margens de erro, no
momento da estruturação do projeto. Encarar
possíveis falhas como aliadas é, enfim, uma
dica de sucesso. :)

Sobretudo se o
profissional americano
tem uma experiência
de rápido aprendizado
e correções a partir
dos erros.

30 ANOS DO PIOR ERRO DA COCA
Errar é humano – e a Coca-Cola sabe muito bem disso. Há
30 anos, a companhia cometeu o maior erro de sua história ao
mudar a fórmula da clássica bebida para a New Coke. Foi um
fracasso de vendas, e os consumidores reclamaram muito. Setenta e nove dias depois, eles retornaram com a versão clássica
da fórmula e o mundo voltou ao normal. Para marcar a data,
um porta-voz afirmou que, mais do que um erro, a companhia
vê o episódio como um aprendizado.

“Errar é o que
ninguém quer, mas,
se acontecer, é
preciso saber lidar
com a situação. A
ansiedade é muito
comum e só traz
mais dificuldades”
Maria Terezinha Peres,
consultora de RH do Sebrae-SP
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DEBATES DE
QUALIDADE
Nova York foi o palco da primeira reunião global de
discussão sobre qualidade de vida nas empresas e
na sociedade, a Quality of Life Conference

Assim como já foram
(e ainda são) pilares
para o desenvolvimento
corporativo a inclusão
social, a diversidade e a
sustentabilidade, a qualidade
de vida é a nova prioridade
das companhias

Pesquisa

realizada pela Sodexo aponta que 66% dos líderes
de grandes corporações globais já priorizam a busca pela qualidade de
vida em suas empresas. Levando em conta o atual cenário da economia
mundial, esse índice é reflexo de uma nova realidade que está em pauta nos debates entre governos, iniciativa privada e sociedade em geral:
proporcionar mais qualidade de vida às pessoas é um fator crucial para o
desenvolvimento socioeconômico da humanidade.
Diante deste panorama, foi realizada a primeira conferência mundial
para tratar sobre a temática. A Quality of Life Conference (Conferência de
Qualidade de Vida), organizada pela Sodexo, realizou-se no mês de maio
de 2015, em Nova York, e foi pioneira em trazer o assunto para a pauta
das grandes organizações internacionais. Líderes mundiais de diversos
segmentos – corporações, saúde, defesa e educação, juntamente com
grupos de reflexão, autoridades e serviços públicos, ONGs e mídia – trouxeram à tona os rumos que podem ser tomados para aliar progresso
financeiro com desenvolvimento social, diante das grandes transformações que ocorrem aceleradamente no mercado de trabalho, como a alta
rotatividade das pessoas e seu tempo de carreira nas empresas.

Para ver os melhores momentos do evento,
acesse a versão on-line no site sodexo.com.br/revistavida ou
baixe a revista na App Store ou no Google Play

CONFIRA OS DESTAQUES
DA PESQUISA* FEITA
COM LÍDERES GLOBAIS

66%

dos entrevistados disseram que a
qualidade de vida já é prioridade em
suas organizações

86%

disseram já ter implantado ao
menos três iniciativas
específicas de qualidade
de vida

Assim como já foram (e ainda são) pilares para o desenvolvimento
das corporações a inclusão social, a diversidade, o respeito às diferenças
e a sustentabilidade ambiental, a qualidade de vida é a nova prioridade
das companhias. “Promover a saúde e o bem-estar, criar as condições
para a eficiência coletiva, garantir um ambiente físico seguro e saudável,
cultivar laços sociais e incentivar o reconhecimento de indivíduos são fatores-chave para reinventar os modelos de crescimento e desempenho”,
explica Michel Landel, CEO Global da Sodexo.
Porém, não é apenas dentro do ambiente de trabalho que esses
valores têm relevância para melhorar a performance social e econômica. Líderes corporativos e dos setores de saúde e educação consideram
que fornecer mais qualidade de vida para seus clientes e consumidores
é mais uma etapa desafiadora para as organizações. “O diferencial do
estudo e da conferência é que conhecemos as opiniões de quem toma as
decisões que influenciam a qualidade de vida em suas organizações”, diz
Delphine Martelli-Banégas, chefe do Departamento Corporativo da Harris
Interactive, empresa especializada em pesquisa de mercado.
As palestras e os debates giraram em torno de muitos tópicos, entre
os quais a alimentação e sua relação com a cultura, a humanização da
economia, o avanço tecnológico e até que ponto ele representa o progresso social, a diversidade de gerações nas empresas e o benefício social
que pode vir a partir de uma maior inclusão feminina nas organizações.
A perspectiva é que muitas coisas boas virão a partir dessa iniciativa
pioneira realizada em Nova York. “Melhorar a qualidade de vida é a prioridade máxima das organizações em mercados de países desenvolvidos e
em desenvolvimento. A importância do tema aumenta conforme o cliente final ganha mais influência, com novas tecnologias que amplificam
sua voz, e também com as novas gerações tendo um papel mais ativo
na força de trabalho”, finaliza Michel Landel.
Para saber mais sobre qualidade de vida, acesse a página
www.qualityoflifeobserver.com. :)

60%

das organizações têm
orçamento dedicado à
qualidade de vida

$$$$

48%

já definiram uma equipe
dedicada ou um
responsável para cuidar
de qualidade de vida

57%

estão convencidos de que a
qualidade de vida tem impacto no
desempenho de suas organizações

62%das organizações têm métodos específicos para
medir o impacto da qualidade de vida no desempenho

65%

acreditam que
melhorar
a qualidade de vida terá mais
importância no futuro (79% no
setor de saúde, 68% em educação
e 50% corporativo)

* Sodexo Institute for Quality of Life
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CONFIE NA

EXPERIÊNCIA

Saiba por que é urgente que
empresas apostem na contratação
de profissionais mais velhos

A contratação de pessoas
acima dos 40 ou 50 ajuda
a manter o equilíbrio,
pois são indivíduos mais
acostumados a ficar muito
tempo no mesmo lugar

Segundo a Organização
das Nações Unidas, uma pessoa é considerada
idosa a partir dos 60 anos de idade. Apesar
disso, a evolução da humanidade mostra que
a expectativa de vida aumenta conforme a
medicina avança, o que coloca em xeque o
próprio conceito do que é ser idoso. Nos dias de
hoje, a imagem de um velhinho de bengala não
se encaixa na vida real das pessoas na casa dos
60 anos, ainda mais nas grandes metrópoles.
O Brasil possui cerca de 24 milhões
de pessoas acima dessa faixa etária, que
representam 12,5% da população total. Até
2025, a expectativa é que essa proporção
aumente para os 31%, o que mostra como
o País está envelhecendo. Porém, isso deve
ser analisado com cautela. “Um grande
problema das estatísticas é que elas colocam
todas as pessoas acima dos 60 anos no
mesmo patamar, o que é um equívoco. Uma
pessoa de 60 é muito diferente de uma de
90”, afirma o médico e gerontólogo Alexandre
Kalache, doutor em saúde pública e diretor
do programa de envelhecimento e saúde da
OMS (Organização Mundial da Saúde) entre
1995 e 2007.
Segundo ele, hoje essas pessoas podem
ser divididas em três grupos diferentes: os
idosos jovens (entre 60 e 74 anos), os idosos
(entre 75 e 84) e os muito idosos (acima de
85). Isso esbarra nos desafios e dilemas que o
País precisa enfrentar para os próximos anos,
pois, se antes os idosos se aposentavam perto
dos 60, hoje eles estão formando uma grande
massa de adultos ativos e aptos para trabalhar,
além de constituírem um importante mercado
consumidor de produtos, serviços e turismo.

Apesar de comum, essa questão
não passa de um grande mito
com pouca fundamentação
prática, ainda mais com a
geração dos idosos jovens, tão
adeptos das novas tecnologias
quanto pessoas mais novas.

RENOVAR IDEIAS E MANTER PESSOAS
O fato é que a contratação de pessoas
mais velhas é um tabu para as grandes empresas. Afinal, se é possível contratar jovens
dinâmicos e ávidos por desafios, recém-saídos
da universidade e totalmente alinhados com o
mundo digital, para que investir na contratação de uma pessoa mais velha?

“As empresas precisam se renovar, e não
me refiro à idade. Cada faixa etária tem suas
formas de aprendizado e de utilizar as experiências em qualquer situação da vida. No trabalho não é diferente. Às vezes, uma pessoa
mais velha tem a paciência que um mais jovem não tem para tomar certas decisões importantes”, explica Kalache. A presença de mais
velhos pode ajudar a harmonizar o ambiente
de trabalho e torná-lo mais saudável, evitando
os conflitos desnecessários.
Investir apenas nos jovens talentos pode
gerar bons resultados em curto prazo, mas
também pode trazer impactos negativos em
um período de tempo maior. É necessário
criar raízes, aliando a inovação e agilidade
dos mais novos à estabilidade emocional
dos mais velhos. “A chamada geração Y
muda de emprego com bastante frequência.
A contratação de pessoas acima dos 40 ou
50, por exemplo, ajuda a manter o equilíbrio,
pois são indivíduos mais acostumados a ficar
muito tempo no mesmo lugar. Harmonizar
as idades é o ideal, a partir de programas de
valorização e reconhecimento de carreira ou
captação de novos funcionários sem distinção
etária”, finaliza o especialista. :)

“As empresas precisam
se renovar, e não me
refiro à idade. Cada
faixa etária tem suas
formas de aprendizado
e de utilizar as
experiências em
qualquer situação da
vida. No trabalho não é
diferente”
Alexandre Kalache, doutor em saúde
pública e ex-diretor do programa de
envelhecimento e saúde da OMS
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Acesse sodexo.com.br/revistavida ou baixe a
revista na App Store ou no Google Play para
saber mais dicas sobre economia de água.

IDEIAS CRIATIVAS
GERAM ECONOMIA
Em tempos de crise hídrica, atitudes criativas
ajudam a poupar água, um recurso natural
preciso e essencial ao ser humano

Você já deve saber

que 2,5% da água da Terra é
doce e que apenas 0,007% é próprio para consumo e acessível ao ser
humano. Parece pouco? Dessa fração, 90% destinam-se a agricultura,
pecuária e indústria e os outros 10%, enfim, para o consumo urbano.
Alie essa realidade com a crise hídrica do Brasil – que, apesar de ter
sido amenizada, está longe de acabar – e perceba que há uma questão
clara e mais urgente do que nunca: é preciso unir forças, mudar as
atitudes e economizar água.
De 2012 até agora, as chuvas diminuíram intensamente no País.
Na Grande São Paulo, por exemplo, os dois principais reservatórios de
abastecimento, Cantareira e Alto Tietê – dos quais depende cerca da
metade da população local –, operaram em 2015 com baixa capacidade – e ainda estão trabalhando com parte de seus recursos. Além
disso, o uso irracional da água, a não preservação de nascentes e a
falta de investimentos em infraestrutura contribuem para o cenário.

Aproveite e simule o
quanto você gasta de
água por dia em:
bit.ly/simule_economia

QUEM FAZ A DIFERENÇA
Simon Calcin Neto, 59, proprietário do restaurante 7 Mares, em
São Caetano do Sul, teve sensibilidade para fazer a sua parte e dar o
exemplo. “Reuso a água da terceira lavagem das toalhas de mesa para
limpar ambientes como a garagem. Também comprei uma máquina
desincrustante para otimizar a lavagem das panelas mais sujas. Por
fim, instalei ‘gatilhos’ em mangueiras, torneiras automáticas e três
novas caixas de água para captar a chuva. Hoje a economia total é de
35%”, explica.
Você também pode e deve fazer a sua parte. Mesmo sem ter uma
grande ideia, algumas medidas simples podem ajudar:

•

CHUVEIRO
Um banho de 15 minutos consome até
243 litros de água. Reduza para 5 minutos
e economize 160 litros. Lembre-se: xixi
no banho, sim! Assim você economiza
uma descarga.

•

PIA
Escovar os dentes com a torneira aberta
por cinco minutos gasta 12 litros de água.
Utilize um copo de 200 mililitros e poupe
mais de 11 litros.

•

VASO SANITÁRIO
Prefira usar válvulas sanitárias de duplo
acionamento. Elas geram economia de
até 12 litros em relação a vasos comuns.

•

ROUPAS
Lavar roupa todo dia? Que agonia! Deixe
acumular um tanque cheio para iniciar
a lavagem.

•

LIMPEZA
Nunca “varra” o chão com mangueira. Use
a vassoura para remover a sujeira.

TRANSBORDE ATITUDES
Para economizar água e energia, a Sodexo Benefícios e Incentivos lançou em 2015 o projeto Transborde
Atitudes, que visa unir forças pela mudança de hábitos. Em três meses, a companhia obteve 29% de
redução no consumo de energia e 11% de redução do consumo geral de água em sua sede, localizada em
Alphaville, São Paulo. A fim de ir além das mudanças na própria empresa, a campanha foi oferecida sem
custos para ser utilizada pelos seus 89 mil clientes no País. “A crise é uma importante fase para
aprendermos a utilizar os recursos naturais de forma mais inteligente e responsável”, ressalta Luciana
Aoki, gerente de Produto. : )
Fontes: Sabesp e Agência Nacional de Águas

Acesse a versão on-line e confira
o podcast desta entrevista e as
plataformas em que a Bel Pesce está.
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O MELHOR DE VOCÊ MESMO
Bel Pesce, ícone do
empreendedorismo
aos 27 anos, conta
como inovou
ao trocar sua
“vida louca” pela
qualidade de vida

Seu nome é Bel Pesce, mas pode chamá-la de A Menina do
Vale. Aos 27 anos, ela, que é colunista, obtém números superlativos: mais de 100 mil cópias vendidas de quatro livros,
vencedora do Women’s Initiative Awards, prêmio da Cartier,
marca de joias de luxo que avalia projetos de mulheres empreendedoras de todo o mundo e foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do Brasil. Diante de tantos títulos, é de
se imaginar que o cotidiano dessa jovem seja “vida louca”. Na
entrevista a seguir, ela conta como conseguiu conquistar o
equilíbrio entre sua intensa rotina e ainda explica como ser a
melhor versão de você mesmo.

RECENTEMENTE VOCÊ PARTIU EM BUSCA DE
QUALIDADE DE VIDA. POR QUE ESSA MUDANÇA?
Sempre fui feliz sem ter qualidade de vida, mas reparei que a
vida que eu levava era insustentável por décadas mais. Uma
rotina maluca, em que eu comia coisas extremamente erradas – às vezes deixava de comer por estar na correria, às vezes
comia muito –, e ainda não fazia nada de exercício. Pensava
que tudo bem, afinal, hoje tenho 27 anos, tenho uma genética
muito boa, mas essa rotina não seria sustentável por muito
tempo e chegaria aos 35 pensando estar com 90. Não houve
um estalo que me fez mudar, mas apenas senti que, do jeito
que estava, não daria.

QUAL ERA SEU ESTILO DE VIDA? VOCÊ ACHA QUE
TEM UMA BOA QUALIDADE DE VIDA?
A última vez que entrei numa academia eu tinha 17 anos! Comia muito, de tudo, muito rápido, tudo o que é besteira, amo
fritura. Eu me sentia muito bem, mas não tinha qualidade de
vida. Tenho muitas coisas ainda para melhorar. Eu viajo muito, às vezes durmo pouco, mas me sinto muito, muito bem!

O QUE ESSAS PRÁTICAS RENDERAM DE BENEFÍCIOS?

Inovação
é fazer
conexões em
coisas que
normalmente
as pessoas
não veem. E
a qualidade
de vida está
ligada a
tudo o que
fazemos

Não sentia falta dessas práticas, até porque eu não as conhecia, mas, depois que comecei a sentir os benefícios da qualidade de vida, poderia até escrever um livro sobre isso! Mudei
muita coisa – e não foi somente a prática regular de exercícios.
Aprendi que criar hábitos é mais fácil do que se imagina, porque depende de consistência, isto é, a mudança de hábito se
torna difícil se você vai um dia sim, três não. É incrível o poder
da consistência, tanto que hoje meu corpo pede para eu fazer
cross fit. Já a corrida é algo fantástico. E tudo isso me fez melhor. Hoje consigo organizar melhor meu tempo, chego mais
cedo, com mais energia no trabalho e isso faz com que me
sinta mais presente em reuniões.

POR QUE CRIOU UM PERFIL SOMENTE SOBRE O
ASSUNTO (@OMEUPROJETOSAUDAVEL)?
Era um projeto só para mim, no Instagram, porque não queria ficar postando fotos de hábito saudáveis, afinal não é todo
mundo que gosta desse assunto. O projeto se tornou algo maior,
que acabou virando o www.meuprojetosaudavel.com.br, no

qual tanto eu posto a minha timeline de hábitos saudáveis quanto outras pessoas – e já
tem centenas delas. Para conseguir criar um
impacto em alguém, às vezes algo tão simples
– como uma ferramenta que te lembre todo dia
de que vale a pena você mudar ou continuar no
caminho – pode ser muito valioso.

EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE
INOVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA?
Sim! Inovação é fazer conexões em coisas que
normalmente as pessoas não veem. E a qualidade de vida está ligada a tudo o que fazemos, mas
sem perceber. Agora consigo ver isso. Inovação é
ter uma visão diferente, de fazer novas coisas e
mais ainda no presente.

UMA PESSOA QUE SE INOVA TEM
MAIS QUALIDADE DE VIDA?
Quando você tem qualidade de vida, passa a
prestar atenção em todos os aspectos de sua
vida e começa a inovar mais, não necessariamente para criar alguma coisa, mas para fazer
o melhor em cada aspecto de sua vida. É procurar ser a melhor versão de você mesmo.

ESSA NOVA GERAÇÃO TEM
QUALIDADE DE VIDA?
Não dá para generalizar. Tem gente com 25
anos feliz da vida – com ou sem mestrado.
Tem gente com 50 que também está muito
feliz. E o oposto também. O fato de a pessoa
estar com 25 anos e em busca do doutorado
faz com que ela corra muito na vida, mas o
que define é se essa pessoa é feliz ou não. Minha rotina é muito corrida, mas sou muito feliz e tenho muita qualidade de vida.

QUAIS SÃO SEUS PRINCIPAIS
DESAFIOS PARA O FUTURO?
Muitos. Quero mostrar para as pessoas que,
assim como eu quero dedicar minha vida para
lançar projetos interessantes e motivar as
pessoas a seguir seus sonhos, eu não estou
sozinha. Meu atual é a FazInova, empresa de
diversos cursos que ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos – está em São Paulo, mas
queremos estar no Brasil todo. Lançamos uma
plataforma on-line (www.fazinova.com.br),
na qual as pessoas podem dizer quais são
seus sonhos e podem ter diferentes recursos
para evoluir com suas ideias. Tenho muito ainda a fazer. : )

22_FECHA ASPAS
SODEXO ON-SITE
As soluções de serviço
integrado da Sodexo On-site
contribuem para melhorar
o bem-estar, otimizar
processos e garantir o
bom funcionamento e
a qualidade de vida de
empresas de diversos
segmentos:

SODEXO BENEFÍCIOS
E INCENTIVOS
Com o maior portfólio do mercado no Brasil,
a Sodexo Benefícios e Incentivos desenha,
gerencia e entrega serviços de qualidade de vida
nas categorias Benefícios aos colaboradores,
Incentivos e Reconhecimento, Gestão de
Despesas e Bem-estar, trabalhando diariamente
para melhorar ainda mais o cotidiano de seus
6,4 milhões de usuários, 89 mil clientes e
392 mil estabelecimentos credenciados.

Alimentação
Oferecemos serviços
adequados a cada
perfil, são soluções
inteligentes e sob medida
implementadas em todos
os detalhes para garantir
uma vida mais saudável.
Suporte
Com nossos serviços de suporte, garantimos a todos um
ambiente ainda mais agradável, funcional e produtivo.
Manutenção e Infraestrutura
Equipamentos e infraestrutura em perfeito funcionamento
são essenciais para o bem-estar dos colaboradores de uma
organização.

Todos os serviços da Sodexo On-site podem ser
solicitados no www.sodexoservicos.com.br
ou pelo sejacliente@sodexo.com.
Todos os serviços da Sodexo Benefícios
e Incentivos podem ser solicitados no

www.sodexobeneficios.com.br
ou pelo telefone 4004-4946.
(capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 727-2233 (demais localidades).

\o/ Siga-nos nas redes sociais!
Acompanhe-nos pelo Facebook,
LinkedIn, Instagram e YouTube
e confira novidades e conteúdos
exclusivos da Revista Vida
(sodexo.com.br/revistavida).

A Revista Vida é uma publicação trimestral da Sodexo Brasil. Coordenação: Geraldo França, Fernando Cosenza, Graziela Daumichen, Patrícia Rigon e Victor
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