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Prefácio 
Fazer o prefácio de um livro sobre Disney é sempre 

motivo de alegria. Primeiro, porque liderei estratégia global de 
treinamento da The Walt Disney Company por vários anos e 
também fui professor da prestigiada Disney University, onde o 
tema deste livro, direta ou indiretamente, é ensinado 
diariamente. Também escrevi vários livros sobre o tema, 
incluindo as duas biografias de Walt e Roy Disney e dois 
volumes de negócios chamado Guestologia-Clientologia. 

A Magia da Administração, de Luciane Albuquerque e 
Bruno Xavier, enriquece a literatura por trazer uma visão de 
negócios através das animações Disney. Interessante que eu 
venho escrevendo sobre animação relacionada com a Psicologia 
Positiva, outro assunto fascinante.  

Quem aqui não é fascinado pelos desenhos incríveis 
desta magnífica empresa? 

Imagine entender o mundo dos negócios Disney através 
de filmes como Monstros S/A, Mulan, Vida de Inseto, entre 
outros. 

Que este livro possa trazer inspirações para sua vida 
pessoal e profissional e aproveitem a leitura! 

 
 

Claudemir Oliveira, PhD 
Presidente da Seeds of Dreams Institute 
Orlando, Flórida
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Mulan 
 

O contexto militar é representado neste filme com grande 

maestria, indicando a importância do treinamento e da disciplina 

para o alcance dos objetivos. As estratégias são implementadas 

a partir de tomadas de decisão assertivas e levando em 

consideração a situação em que a ação deve acontecer. 

Logo de início, percebe-se a sobriedade e liderança do 

Imperador chinês ao ter sido informado que os Hunos haviam 

cruzado as fronteiras e invadido o território da China. Frente à 

proposta do General de enfrentar o exército dos Hunos com seu 

contingente de soldados, o Imperador decide organizar uma 

defesa convocando um membro masculino de cada uma das 

famílias do país. Sua decisão foi endossada a partir da 

argumentação de que “um grão de arroz pode virar a balança” e 

que “um homem pode ser a diferença entre a vitória e a derrota”. 

Ao se refletir sobre essas frases, percebe-se a 

importância da realização do trabalho em equipe e da 

interdependência entre as partes. A China precisava contar com 

o engajamento dos seus cidadãos, semelhante ao que acontece 

em organizações públicas ou privadas, considerando o 

funcionamento sistêmico e holístico. Porém, assim como ainda 
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acontece em algumas empresas, a convocação foi feita levando 

em consideração apenas a questão de gênero, desprezando-se as 

habilidades e atitudes das pessoas.  

No entanto, no caso do filme, é preciso compreender o 

período histórico que está sendo representado, pois a estória se 

passa no ano de 450 d.C. Naquele tempo, a mulher era preparada 

para, unicamente, se casar e cuidar da casa, e era isso que traria 

honra para sua família. Mas Mulan era engenhosa e criativa, 

características que poderiam ser utilizadas além da realização 

das atividades domésticas. 

Quando a convocação chegou à aldeia onde Mulan 

morava, o único membro masculino da sua família era seu pai, 

militar reformado, já idoso e com problemas de locomoção. 

Certa de que ele não resistiria aos esforços de mais uma batalha, 

Mulan resolve assumir o lugar do pai e se apresentar no 

acampamento militar para receber treinamento. Mas a primeira 

impressão que ela causou ao conhecer a tropa e seu comandante 

não foi a melhor.  

O comandante Li Shang recebeu a incumbência de 

treinar os homens que atenderam à convocação do Imperador 

chinês e percebeu o tamanho do desafio que precisaria enfrentar, 

pois eram pessoas que nunca estiveram numa batalha até então. 
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Ele reuniu o grupo e informou que seria necessário agirem com 

disciplina e força, pois “um só se completa com o outro”. 

No entanto, os resultados dos primeiros dias de 

treinamento não foram satisfatórios e, apesar da tropa não ser 

aquilo que o líder gostaria que fosse, ele disse que não desistiria 

de nenhuma daquelas pessoas. Evidencia-se, nesta passagem, o 

verdadeiro papel da liderança, pois um líder não é aquele que 

serve apenas para dar ordens, mas sim ajudar os seus liderados 

a tomarem as decisões necessárias, facilitando, assim, o 

desenvolvimento das pessoas para que cada vez mais estas 

assumam riscos e possam inovar em suas atividades 

profissionais, realizando trabalhos de qualidade. Logo, liderar 

pessoas é um desafio para quem lidera e para quem é liderado 

em todos os contextos.  

E foi exatamente o que aconteceu. Mulan conseguiu 

captar a essência do significado do alinhamento entre disciplina 

e força e mostrou total superação, servindo de inspiração aos 

demais membros da tropa. A partir de então, os homens 

passaram a se dedicar mais aos treinamentos e, por fim, estavam 

preparados para enfrentar os Hunos. 

O comandante Li Shang e sua tropa, ao chegarem às 

montanhas, foram surpreendidos pelos Hunos, que estavam em 

um número muito maior de guerreiros. Estrategicamente, o 
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comandante Li Shang ordenou o disparo de vários foguetes na 

direção dos inimigos, mas Mulan observou o ambiente e 

percebeu que poderia ter um resultado otimizado, usando apenas 

um único disparo, se mirasse no cume de uma das montanhas. 

Essa passagem do filme remete ao contexto histórico da 

origem do termo estratégia, o qual está relacionado ao cenário 

das guerras e batalhas épicas. Já dizia Heráclito (540 a.C. – 470 

a.C.), filósofo pré-socrático da Ásia Menor, que “no começo de 

todas as coisas se encontrava a guerra”. A guerra nasceu a partir 

do ato de confrontar e do enredamento engendrado pelo 

movimento bélico; já a estratégia despontou da sistematização 

do pensamento sobre esse ato de confrontação e sobre a lógica 

do enredamento bélico. Neste sentido, a estratégia pode servir, 

tanto para alimentar o conflito como para negá-lo, ou seja, pode 

ser tanto instrumento da guerra, quanto instrumento da paz. 

Numa perspectiva mais ampliada e voltada ao contexto 

organizacional, a estratégia pode ser entendida enquanto uma 

filosofia, um pensamento sistemático e científico (social), 

fundamentando igualmente as modalidades de ação a 

implementar para sobreviver no meio dos conflitos ou para 

evitá-los. E é esse o entendimento que as empresas deveriam ter 

acerca da elaboração e do uso da estratégia, ou seja, que ela serve 

para sistematizar as ações, a partir de (e amparada por) 
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embasamentos técnicos e científicos, a fim de facilitar o alcance 

dos objetivos que estão a ser perseguidos pela equipe. 

Mas, apesar da estratégia utilizada por Mulan ter logrado 

êxito e retardado o avanço da tropa dos Hunos devido à 

avalanche que o disparo provocou, essa ação terminou por feri-

la e por revelar seu segredo. Assim, ela foi expulsa da tropa e 

abandonada sozinha. E quando ela já estava pronta para 

regressar à sua aldeia, Shan-Yu, líder dos Hunos, surge por entre 

a neve com alguns dos seus comparsas e se organiza para 

sequestrar o Imperador chinês e tomar posse do palácio imperial. 

Devido ao seu senso de responsabilidade e coragem, e 

mesmo não fazendo mais parte da tropa, Mulan resolve ir à 

cidade para avisar ao comandante o que os Hunos tensionavam 

fazer. Todavia, seus alertas foram em vão, pois ela já não tinha 

mais o respeito e a admiração que havia conquistado enquanto 

fingia ser homem. A confiança havia sido perdida. Fato que 

remete ao conceito de contrato psicológico no contexto 

organizacional. 

Trata-se do conceito mais popular para compreender a 

relação de emprego e consiste nas crenças do indivíduo acerca 

dos termos e condições do acordo de troca que existe entre si e 

a organização para a qual trabalha. Para existir um contrato 

psicológico ajustado que permita obter resultados positivos é 
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necessário que haja acordo entre as expectativas de ambas as 

partes: trabalhador e organização. 

A essência do contrato psicológico consiste não só na 

percepção das obrigações mútuas, mas também na percepção do 

quanto essas obrigações estão ou não a ser cumpridas. Assim, a 

percepção de ruptura ocorre quando uma das partes considera 

que a outra não está a cumprir com as suas promessas, embora 

ele próprio o faça, existindo por isso uma percepção de 

desequilíbrio na relação. 

Logo, a organização tem de esperar do trabalhador as 

contribuições que ele próprio considera ajustadas como resposta 

àquilo que espera da organização. Por outro lado, o trabalhador 

tem de esperar da organização os incentivos que ela julga 

ajustados como resposta ao que espera da parte do trabalhador. 

Por não ter levado em consideração o alerta feito por 

Mulan, o comandante Li Shang foi surpreendido pelos Hunos e 

o Imperador foi rendido. Mas, mesmo sob o domínio de Shan-

Yu e frente às ameaças recebidas, o Imperador demonstrou ter 

inteligência emocional, manteve seu equilíbrio e não cedeu à 

pressão. Seu senso de dever e valores para com o povo chinês se 

sobressaiu e isso foi evidenciado pela sua fala: “não importa o 

quanto o vento sopre, a montanha jamais se curvará para ele”. 
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Mulan, novamente tomada pela coragem e determinação, 

criou um plano estratégico para entrar no palácio imperial, mas 

dessa vez ela contou com a ajuda de três dos seus amigos de 

tropa (Yao, Ling e Chien Po) e do comandante Li Shang. Assim, 

num belíssimo trabalho em equipe, eles conseguiram salvar o 

Imperador e derrotar Shan-Yu, libertando o povo chinês da 

tirania dos Hunos. E foi devido aos seus feitos heroicos que 

Mulan levou honra para sua família. 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título: Mulan (Original) 
Ano produção: 1998 
Dirigido por: Barry Cook e Tony Bancroft 
Lançado no Brasil em: 01 de julho de 1998 
Duração: 88 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Família;  
  Fantasia; Guerra; Musical 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Estratégia 
Trabalho em equipe 
Liderança 
Empoderamento feminino 
Valores 
Disciplina 
Contrato Psicológico 
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Vida De Inseto 
 

Tendo como inspiração a comunidade altamente 

organizada e hierárquica das formigas, o filme Vida de Inseto 

apresenta diversos aspectos que podem ser encontrados nas 

organizações e que servem de reflexão para líderes e liderados. 

Bem mais do que visualizar o clássico trabalho em equipe, 

percebe-se a importância da criatividade, da inovação e da 

estratégia para o alcance dos objetivos. 

Logo nas primeiras cenas, vislumbra-se a importância de 

uma equipe que confia no seu líder. Devido à queda de uma 

folha, uma das formigas operárias perde a trilha que levaria à 

pedra das oferendas. De imediato, o medo e o receio de não 

conseguir reencontrar a trilha são rapidamente pormenorizados 

com a chegada do supervisor que, com palavras de incentivo e 

demonstrando total confiança na capacidade da equipe, 

consegue conduzi-los de volta ao caminho adequado. Um 

verdadeiro coach em ação. 

Mas o tempo que foi perdido pelas operárias fez surgir 

uma falha no processo de produção, o que levou um certo grau 

de preocupação para a Princesa Atta. A jovem, que está se 

preparando para, no futuro próximo, suceder sua mãe, a Rainha, 
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não consegue esconder a ansiedade e o nervosismo por ter que 

assumir tamanha responsabilidade. Mas conta com a ajuda da 

mãe e do conselho de anciões para lhe dar os devidos 

direcionamentos. Fazendo uma interpretação a partir de uma 

perspectiva organizacional, pode-se dizer que se trata de um 

exemplo de processo sucessório bem planejado, semelhante aos 

que acontecem nas empresas familiares que desenvolvem suas 

atividades de maneira profissional. 

Frente ao ritmo intenso das operárias para cumprirem 

suas tarefas, destaca-se a personagem principal do filme, Flik, 

um jovem cheio de ideias criativas e inovadoras, com um 

espírito empreendedor pouco reconhecido pelos membros da sua 

comunidade. Ele procura, através das suas invenções, facilitar e 

agilizar o trabalho das demais formigas, mas é mal interpretado 

devido às amarras que as prendem aos métodos tradicionais de 

colheita e às ameaças que sofrem por parte dos seus algozes, os 

gafanhotos. 

Em mais uma das suas tentativas de apresentar à rainha 

e à princesa um produto inovador, a colheitadeira de grãos, Flik 

acidentalmente derruba toda a oferenda (fruto de um trabalho 

intenso e coletivo por parte das formigas) que seria dada aos 

gafanhotos. Estes, ao chegarem à Ilha das Formigas e não 

encontrando sua comida, invadem o formigueiro e fazem várias 
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ameaças, exigindo que o “pagamento” fosse feito até o dia em 

que a última folha da árvore viesse a cair. 

Quando os gafanhotos saíram do formigueiro, toda a 

comunidade se voltou indignada para Flik, que foi levado à 

audiência com o conselho de anciões, na presença da Princesa 

Atta e da Rainha. Lá eles tentam encontrar uma forma de fazer 

com que Flik não atrapalhasse o restante da colheita, que 

precisava ser feita de forma rápida e ágil. E foi nesse momento 

que, novamente, sua criatividade foi despertada. Ele teve a ideia 

de sair da Ilha das Formigas a fim de procurar ajuda de insetos 

maiores na cidade grande. Apesar da ideia ser claramente insana 

(do ponto de vista das formigas), o conselho decidiu e deliberou 

que autorizaria a saída de Flik da ilha para que as demais 

operárias pudessem trabalhar sem sua intromissão. E assim 

procederam orientando a Princesa sobre o que ela deveria 

anunciar ao final da audiência. 

Percebe-se que o conselho de anciões do formigueiro, 

neste caso, apresenta grandes semelhanças e funciona aos 

moldes de um conselho de administração, cujo propósito é o de 

disseminar boas práticas de governança corporativa e auxiliar o 

sistema de gestão. O conselho de administração representa a 

consequência da profissionalização da gestão de negócios, tem 

independência para tomada de decisões e atua enquanto uma 
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estrutura organizacional que serve para executar o alinhamento 

de interesses entre os gestores executivos e os proprietários da 

companhia, sendo o elo entre todos. 

Na sua curta jornada, Flik conheceu um grupo de insetos 

maiores e logo os confundiu com guerreiros. Mas eles não 

passavam de uma trupe de circo, ou seja, eram insetos artistas. 

Por uma falha no processo de comunicação, Flik os convidou 

para irem à Ilha das Formigas; eles aceitaram, sem saber qual o 

verdadeiro motivo da viagem. 

Chegando ao formigueiro, os insetos foram apresentados 

à comunidade que lhes ofereceu um grande banquete. Foi então 

que eles descobriram o que as formigas estavam esperando que 

eles fizessem com os gafanhotos. No primeiro momento, eles 

tentaram ir embora, mas depois do episódio em que todos se 

uniram para salvar a Princesinha Dot de um pássaro esfomeado 

e foram bem-sucedidos, recebendo o reconhecimento de toda 

comunidade do formigueiro, eles perceberam que eram capazes 

de utilizarem suas habilidades para criarem uma estratégia que 

afugentaria os gafanhotos quando eles chegassem.  

Em determinadas situações, as pessoas não sabem o 

poder que existe dentro delas próprias, até que são postas em 

prova. Uma equipe de sucesso é composta por múltiplos talentos 

e é justamente esta diversidade que dá o caráter de diferenciação 
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entre uma empresa que sabe valorizar seu capital intelectual 

daquela que não o sabe. Explorar, positivamente, o potencial dos 

seus colaboradores, dar-lhes condições de mostrar do que são 

capazes e valorizar seus feitos dando-lhes o devido crédito são 

fatores imprescindíveis às organizações. 

Devido ao grande feito do salvamento, a Princesa Atta 

promoveu Flik ao posto de ajudante oficial da Rainha para os 

Guerreiros, pois ele já mantinha uma relação especial com os 

insetos e demonstrou muita bravura. Durante a conversa, a 

Princesa citou que até o Hopper, líder dos gafanhotos, tinha 

medo de pássaros, levando Flik a ter um grande insight. E, de 

pronto, ele foi contar sua ideia aos insetos da trupe. 

Depois de ouvirem a ideia de Flik sobre a construção de 

um pássaro que eles próprios pudessem controlar, os insetos se 

sentiram estimulados a apoiar o plano. Percebe-se o quão 

importante é o papel de um líder com poder carismático e de 

referência para fazer com que os receios e incertezas da equipe 

sejam substituídos pela motivação e engajamento. 

Após analisarem o contexto do ambiente externo 

(oportunidades e ameaças) e interno (pontos fortes e pontos 

fracos), o plano estratégico foi formulado, apresentado ao 

conselho de anciões e à realiza e, em seguida, comunicado pela 

Princesa Atta a toda a colônia, como uma nítida declaração de 
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transparência, confiança e alinhamento de propósitos. Com essa 

atitude, a Princesa estava desempenhando com maestria o seu 

papel de liderança, ganhando o respeito de todos.  

Durante a declaração, a Princesa Atta fez uma analogia 

muito interessante. Ela citou que as formigas não tinham a 

tradição de fazerem as coisas de modo diferentes, mas que, se os 

ancestrais deles foram capazes de construir aquele formigueiro, 

também eles, todos juntos, teriam a capacidade de construir o 

pássaro para combater os inimigos. E com isso ela foi 

entusiasticamente aplaudida por todos. 

Durante alguns dias, as formigas e os demais insetos 

estavam empenhados em construir o pássaro e, enquanto isso, as 

folhas da árvore já estavam caindo. Nenhuma formiga estava a 

fazer a colheita dos grãos, isso porque estavam todos confiantes 

de que o plano seria um grande sucesso contra as ameaças dos 

gafanhotos. A confiança é um fator importante, mas por mais 

bem feito que seja um planejamento estratégico, deve-se levar 

em consideração o fato de que variabilidades podem surgir ao 

longo do percurso. Logo, faz-se necessário a realização de um 

controle adequado para que, em caso de necessidade, ações 

corretivas possam ser implementadas. 

Enquanto isso, do outro lado da ilha, os gafanhotos 

estavam festejando e aguardando o dia do retorno ao 
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formigueiro. Até que, quando o gafanhoto Molt sugere ao 

Hopper que eles não voltem ao formigueiro, este ironicamente 

finge aceitar. Mas, na realidade, ele queria dar uma lição aos 

demais gafanhotos. 

Numa cena bastante emblemática, Hopper citou que teve 

uma formiga que quis bater-lhe o pé e um dos seus comparsas 

falou que eles poderiam passar por cima disso, já que se tratava 

de “só” uma formiga, uma “mini” formiga. Eis que Hopper fez 

uma analogia drástica indicando que se eles deixassem que 

apenas uma formiga os enfrentarem, logo elas se uniriam. Ele 

alertou aos demais que as formigas estavam em número muito 

maior que os gafanhotos (100 para 1) e mais, ele falou que elas 

ainda não tinham se apercebido disso. Segundo ele, a questão ali 

não era sobre comida, mas sim em deixar todas as formigas na 

linha. 

Percebe-se que Hopper tinha como estratégia a 

imposição do medo, instituindo o poder coercitivo sobre as 

formigas. Algo que acontece com certa frequência em 

determinadas empresas que ainda mantêm em postos 

estratégicos pessoas sem preparo adequado para atuarem como 

líderes e que, por agirem mal, praticam todos os tipos de assédios 

nos seus subordinados.  
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Mas, voltando ao filme, após a conclusão da produção do 

pássaro, as formigas organizam uma grande festa de 

comemoração. Foi muito importante para a motivação de toda a 

colônia ter participado daquele grande projeto, pois era evidente 

que todos estavam muito animados, confiantes e alguns até se 

sentindo mais revigorados e remoçados. Eles perceberam que o 

objetivo global só é atingido com o engajamento e o 

comprometimento de todos no sentido de atingirem as metas 

dentro dos prazos estipulados, trabalhando de forma sinérgica e 

interdependente. 

No entanto, a animação foi substituída por frustração 

quando P.T. Pulga, o dono do circo, aparece procurando sua 

trupe e revela a verdadeira identidade dos insetos, garantindo 

que eles não eram guerreiros. Decepcionada, a Rainha expulsa 

Flik e os demais insetos, pois diz não mais confiar neles e no 

plano do pássaro. Evidencia-se aqui uma situação relacionada à 

quebra do contrato psicológico que há entre colaboradores e a 

organização, ou seja, a expectativa quanto à relação entre as 

partes foi frustrada.  

A Rainha percebeu que o contrato psicológico que havia 

sido acordado com Flik foi rompido no momento em que as 

obrigações deste deixaram de ser cumpridas. Isto é, a Rainha 

considerou que Flik não estava a cumprir com as suas 
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promessas, embora ele próprio o tenha feito, existindo por isso 

uma percepção de desequilíbrio na relação. 

Assim que Flik e os outros insetos saíram da Ilha das 

Formigas, os gafanhotos chegaram e ficaram totalmente 

insatisfeitos com a quantidade de comida que a colônia havia 

conseguido em tão pouco tempo. E, mais uma vez, as 

dominaram pelo medo e pelas ameaças. Mas, diante daquela 

situação, a Princesinha Dot conseguiu escapar, alcançou Flik e 

foi capaz de persuadi-lo a retornar ao formigueiro. Ela agiu 

como uma grande líder que, através da capacidade de 

argumentação e uso da inteligência emocional, fez com que seu 

amigo se inspirasse e elaborasse um novo plano para se livrar 

dos gafanhotos, agora em definitivo. 

Enquanto todo o formigueiro estava à mercê dos 

gafanhotos, Flik e as crianças escoteiras se prepararam para 

colocar o pássaro em funcionamento, enquanto os outros insetos 

distraiam os algozes e escondiam a Rainha que estava sob 

ameaça de morte. 

Mesmo com algumas variabilidades que aconteceram 

durante a implementação do plano de ação, Flik conseguiu 

impedir as ameaças dos gafanhotos e foram suas palavras 

heroicas que inspiraram toda a colônia. As formigas se 

aperceberam do seu potencial e de que juntas elas eram capazes 
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de tudo. Que, ao contrário do que o Hopper dizia, que elas 

apenas serviam para servir aos gafanhotos, elas descobriram que 

eram muito mais fortes, pois conseguiam juntar comida para elas 

próprias e ainda para os gafanhotos, levando-as agora a crer que, 

na verdade, eles é quem precisavam das formigas. Essa 

constatação foi crucial para que as formigas se unissem mais 

uma vez e expulsassem de uma vez por todas os gafanhotos. 

Toda essa reviravolta na estória serviu para que Flik 

fosse finalmente reconhecido por seus grandes feitos e tivesse 

suas invenções sendo utilizadas e servindo a todos como ele 

sempre sonhou. No cenário organizacional, muitas vezes as 

ideias inovadoras chegam a chocar os mais tradicionalistas. Mas 

basta um líder com a mente mais aberta para dar oportunidade 

para que os sonhadores transformem sonhos em realidade, 

trazendo benefícios dantes inimagináveis. 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título: A Bug´s Life (Original) 
Ano produção: 1998 
Dirigido por: Andrew Stanton e John Lasseter 
Lançado no Brasil em: 14 de novembro de 1998 
Duração: 95 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia; Família 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
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Temas sugeridos para reflexão: 
 
Liderança 
Trabalho em equipe 
Planejamento estratégico 
Tipos de poder 
Empresa familiar 
Sucessão  
Assédio 
Contrato psicológico 
Mudança organizacional 
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Monstros S/A 
 

O filme Monstros S/A pode ser considerado uma 

verdadeira aula de Administração e gestão empresarial, pois traz 

importantes lições e reflexões. Os personagens que ganham 

destaque e relevância nesta análise, e que se envolvem em 

situações que podem, facilmente, se relacionar com o contexto 

organizacional são: Mike Wazowski, James P. "Sulley" 

Sullivan, Randall Boggs, Roz, Henry J. P. Waternoose. 

A estória se passa na cidade de Monstrópolis, onde a 

empresa Monstros S/A é a responsável pela distribuição da 

energia à toda região. A principal fonte de insumos e geradora 

de energia são os gritos de susto provenientes das crianças 

humanas. Porém, com o passar do tempo, elas já não estavam 

mais se assustando como antes, fato que levou a empresa a estar 

vivenciando uma grave crise e buscando meios para investir em 

treinamento e capacitação.  

Um dos primeiros aspectos que chamam a atenção são 

os treinamentos aos estagiários e novos colaboradores. Numa 

cena emblemática, logo no início do filme, os monstros recém-

chegados à empresa praticam como devem entrar no quarto de 

uma criança e assustá-la. Trata-se de um ambiente de simulação, 
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onde avaliadores vão apontando o que os monstros fizeram de 

certo e o que fizeram de errado, enquanto outros novatos vão 

anotando as observações para quando chegar sua vez de praticar. 

Nesse sentido, percebe-se uma semelhança com o que 

acontece em algumas organizações que têm ações estratégicas e 

específicas de capacitarem e desenvolverem seus colaboradores. 

Isso se faz importante a partir da perspectiva da gestão do 

conhecimento, onde a disseminação da cultura organizacional e 

dos processos internos são essenciais para criar identidade e 

padronização. O que remete a um elemento muito valorizado 

pela Disney e pela Pixar, que é a atenção aos detalhes. Para a 

empresa, são os pequenos detalhes que fazem a grande 

diferença. 

Mas não se pode falar em cultura organizacional sem 

pensar no clima organizacional, ou seja, a atmosfera psicológica 

do ambiente de trabalho. Percebe-se, claramente, o quanto os 

funcionários da Monstros S/A gostam do trabalho e vão 

trabalhar entusiasmados. Isso demonstra o amor que eles têm 

pela profissão. No ambiente da empresa, os funcionários se 

cumprimentam com alegria, orgulho e primam pela 

cordialidade. 

Mas o verdadeiro espírito de equipe é visto na parceria 

que existe entre Mike e Sulley. Durante todo filme, é perceptível 
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o quanto eles são dedicados ao trabalho. Além disso, eles 

formam uma dupla de sucesso, pois se complementam, já que o 

primeiro tem a técnica e o outro tem o dom, a arte de assustar. 

Em outras palavras, verifica-se o equilíbrio entre teoria e prática.  

Outra personagem que traz uma analogia com o mundo 

real das organizações é a Roz, uma senhora monstro que trabalha 

no departamento de controle e registro da produção. Nota-se, 

pela preocupação dela, que é preciso manter um registro de tudo 

o que foi feito na empresa, não apenas por uma questão de 

controle, mas porque os documentos servem para o 

desenvolvimento do planejamento que estabelecerá as 

estratégias para o alcance eficiente dos objetivos 

organizacionais. 

O controle e o acompanhamento da produtividade 

também são verificados de perto pelo supervisor do setor de 

produção e pelo diretor da Monstros S/A. No próprio ambiente 

onde os monstros trabalham, no “chão de fábrica”, existe um 

grande painel indicando as performances dos funcionários e a 

meta da empresa. 

Ainda no tocante aos processos internos, observa-se que 

a padronização também faz parte do filme. Cada monstro tem o 

seu jeito de trabalhar, mas eles precisam realizar determinadas 

etapas padronizadas que vão desde a escolha da porta do quarto 
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da criança, o tempo certo de entrar, o cuidado para não deixar 

uma criança entrar no mundo dos monstros e o registro da 

produção.  

O estabelecimento de metas é importante para promover 

dinamismo às organizações. A competitividade interna entre os 

funcionários é considerada saudável, desde que não haja uma 

concorrência acirrada que leve à dissolução das boas relações 

entre as partes envolvidas. No caso específico do filme, cada 

monstro tem sua cartela de crianças que fornecem os insumos 

que serão coletados para armazenar energia extraída dos gritos 

de susto. E uma das regras da empresa é a de não utilizar as 

crianças que pertencem a outros monstros. 

 No entanto, assim como nas organizações reais, nem 

todo funcionário age com ética e honestidade. É o que podemos 

ver através da atitude do Randall que, apesar de ser considerado 

como um excelente assustador, tem um perfil muito competitivo 

e não mede as consequências para poder atingir os seus 

objetivos. Ele quer, a todo custo, se tornar o melhor funcionário 

e para isso faz qualquer tipo de coisa, até mesmo burlar as regras 

da empresa. Numa das cenas, vê-se o Randall no setor de 

produção, sorrateiramente, após o expediente normal de 

trabalho, acionando uma porta para poder atingir a sua meta mais 

rapidamente. 
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E o pior é que o Randall não está só nessas práticas 

desonestas. O diretor da empresa, Waternoose, com o argumento 

de que quer salvar a empresa da falência, envolve-se num grande 

esquema de sabotagem. Ele que já foi um grande assustador, 

teve seu momento de glória e era reconhecido como um exemplo 

de líder, infelizmente está preso ao passado. Sua gestão não 

conseguiu se adaptar às mudanças do mercado. 

Waternoose, assim como alguns gestores empresariais, 

não percebeu as mudanças do mercado e como suas ações 

precisavam se adaptar para dar continuidade às operações da sua 

empresa. Um dos grandes erros do Waternoose, portanto, foi 

querer que os monstros permanecessem com o mesmo estilo de 

trabalho, sem levar em consideração a nova realidade do 

mercado. 

Foi, portanto, quando a garotinha Boo entrou na estória, 

que Mike e Sulley observaram que o sorriso é mais poderoso do 

que o grito de medo e que gera mais energia. Então esse foi o 

grande momento de virada que o filme trouxe: a capacidade de 

inovação. Ou seja, eles transformaram a maneira pela qual 

vinham trabalhando e começaram a fazer com que as crianças se 

divertissem, ao invés de se assustarem com os monstros. 

A partir dessa mudança, os monstros passaram a 

reconhecer novos talentos, até então escondidos, dentro das 
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próprias equipes de trabalho. O novo clima organizacional deu 

condições para que mais funcionários pudessem vir a contribuir, 

e se sentissem mais engajados. Essa passagem do filme 

evidencia que, quando o clima organizacional é mais saudável, 

isso acarreta num maior índice de satisfação no trabalho, o que 

leva à maior produtividade e alcance dos resultados. 

É preciso, portanto, conhecer bem o mercado, saber 

como está se apresentando e que ele não é estático. Em outras 

palavras, faz-se necessário observar as variações do mercado, 

realizando periodicamente a análise SWOT, para identificar 

oportunidade e ameaças no ambiente externo e reconhecer os 

pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno da 

organização. 

Além disso, o mercado exige que as empresas sejam 

flexíveis às mudanças. Que os gestores perceberam as 

oportunidades e saibam o momento certo de transformaram as 

empresas, a fim de continuarem competindo e crescendo 

continuamente. 

No caso da Monstros S/A, a empresa saiu do caos com a 

mudança; o clima organizacional mudou para melhor; os 

colaboradores ficaram mais felizes; as crianças, que antes eram 

vistas como tóxicas, perigosas e serviam apenas para serem 

usadas, passaram a ser vistas como clientes que mereciam um 
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serviço diferenciado, personalizado e de qualidade. E quem saiu 

ganhando foi a cidade de Monstrópolis, pois ficou bem e com a 

carga de energia total. 

 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título: Monsters Inc. (Original) 
Ano produção: 2001 
Dirigido por: Pete Docter 
Lançado no Brasil em: 14 de novembro de 2001 
Duração: 92 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia; Família; 

 Fantasia 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Gestão empresarial 
Liderança 
Trabalho em equipe 
Mudança organizacional 
Ética organizacional 
Treinamento e capacitação 
Cultura e clima organizacional 
Planejamento estratégico 
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Os Incríveis 
 

Um filme de super-heróis que apresenta incríveis lições 

para as organizações e os seus gestores. Se bem entendidas e 

colocadas em prática, tais lições são capazes de proteger as 

empresas dos maus gestores, salvando os seus respectivos 

colaboradores, e logo, a própria organização.  

Para iniciar, o filme começa mostrando uma entrevista 

com os heróis: Sr. Incrível, Mulher Elástica e Gelado. Eles falam 

sobre como é, de certo modo, a “profissão” deles. Uma fala que 

chama atenção é a do Sr. Incrível, ao mencionar que quer 

constituir uma família, entretanto, é meio que barrado pelas 

dificuldades que ser um herói lhe traz. 

Se formos mais a fundo, sobre a fala do Sr. Incrível, ele 

defende que não tem muito tempo, pois está sempre resolvendo 

problemas, que são muitos e não param de chegar um só instante. 

E, a cada problema que surge, ele está lá para resolver. Porém, 

vale lembrar que não existe só ele de herói, ou seja, de certo 

modo, ele não precisava resolver todos os problemas.  

Trazendo para o âmbito organizacional, destaca-se a 

importância da divisão do trabalho. Ao sair da cooperação 

simples, a organização deve buscar a divisão do trabalho, e que 
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ela seja racional e devidamente planejada para potencializar as 

aptidões dos seus colaboradores. Com isso, a organização 

aumenta significativamente sua produtividade. Outro ponto que 

se deve destacar é a necessidade de existir uma gestão eficaz ao 

ponto de identificar os problemas e a quem compete resolvê-los, 

não sobrecarregando ninguém. Como também, os gestores 

devem ter o bom senso de não tentar abraçar o mundo com as 

mãos, contando, assim, com a força dos seus colaboradores. 

O filme segue e, ao resolver um novo problema, o Sr. 

Incrível se depara com seu fã de carteirinha, o Gurincrível, como 

assim se intitula, mas é chamado pelo Sr. Incrível de Bochecha. 

O Sr. Incrível alerta-o de que gosta de trabalhar sozinho e o 

coloca para fora do seu carro. Posteriormente, ao salvar um 

homem que pula de um prédio, o Sr. Incrível encontra o vilão 

Bomb Voyage e, para surpresa dele, o Gurincrível também 

aparece e gera uma confusão daquelas. Com uma bomba 

amarrada no uniforme do menino, o Sr. Incrível salva-o, 

deixando o vilão fugir. Depois, ele entrega o menino à polícia e 

pede para que avisem a sua mãe o que ele andava aprontando. 

Logo após isso, ele explica aos policiais que tem um 

compromisso e que depois ajudaria na captura do Bomb 

Voayage. 



43 
 

O Sr. Incrível não estava errado quanto ao menino 

participar de suas empreitadas. A questão aqui era a forma com 

ele o tratava. As organizações devem tratar cordialmente todos 

os seus stakeholders, a fim de evitar futuros transtornos. Manter 

um relacionamento saudável com todas as partes interessadas 

que afetam o seu negócio é extremamente importante para o 

sucesso dele. 

O filme mostra que o compromisso do Sr. Incrível era 

o seu casamento com a Mulher Elástica. Se os dois pensavam 

que iam combater o crime juntos, estavam enganados. O Sr. 

Incrível começou e levar vários processos de pessoas que ele 

havia salvado. A sentença não foi só para ele, como para todos 

os heróis, e essa era: deixar de exercer o ofício deles; logo, 

deixar de serem heróis. 

Quinze anos se passam, e agora não vemos mais o Sr. 

Incrível, e sim, Roberto ou, simplesmente Beto. Agora ele é pai 

de família e funcionário de uma empresa de apólice de seguros, 

a Seguros S/A. Seu físico está mudado e seu ânimo também, 

justificado por ter o seu talento e potencial desperdiçado naquele 

emprego. Vale salientar que muitas pessoas desperdiçam seus 

potenciais por não saberem gerenciar suas carreiras. E muitas 

empresas desperdiçam o potencial de seus colaboradores por não 
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saber alocá-los em funções que os farão render mais e se 

beneficiar, tanto o colaborador quanto a empresa. 

Enclausurado em um pequeno escritório e rodeado por 

mais desses mesmos pequenos escritórios, o ambiente por si só, 

não favorecia os funcionários a se sentirem confortáveis para 

exercer o seu trabalho. Ainda mais para o Beto, que 

anteriormente, “era” um herói. A expressão corporal e facial de 

Beto demonstra totalmente o quanto ele está insatisfeito em 

relação àquele emprego. Para tentar aliviar um pouco a sua 

insatisfação, ele ajuda os seus clientes indicando o caminho a ser 

seguido para pular a burocracia e conseguir a liberação do 

seguro. Podemos ver isso na cena em que ele ajuda uma senhora, 

falando por meio de códigos como ela deveria proceder para 

conseguir a liberação do seu seguro. 

Logo após isso, ele é confrontando pelo seu chefe, o Dr. 

Lima, que reclama com bastante veemência sobre os casos de 

liberação que ele estava envolvido. Além do trabalho ser 

monótono e sem nenhum tipo de desafio, o seu chefe se 

demonstrava enquanto um autoritário e arrogante, contribuindo 

ainda mais para o aumento da insatisfação de Beto. O Dr. Lima 

ainda deixa claro nas entrelinhas das suas palavras que não é 

para liberar os seguros, e ainda indaga sobre como a empresa vai 

lucrar. A visão dele é sobre o lucro da empresa e não sobre a 
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satisfação dos clientes, nem tão pouco, sobre como está o nível 

de satisfação de seus colaboradores. 

Neste cenário, não tem como citar o tema da qualidade 

de vida no trabalho, ou QVT, como também é conhecida. 

Existem inúmeras abordagens sobre tal tema, porém todas 

seguem para um só conceito final que consiste no grau de 

satisfação que um colaborador tem em relação às funções que 

ele exerce e o local em que ele trabalha. Vale salientar que a 

satisfação de um colaborador não diz respeito somente a ele, e 

sim, à gestão da organização. Ou seja, as ações que os gestores 

propõem para que haja um aumento no grau da QVT. É mais do 

que indicado que as organizações possuam um programa de 

qualidade de vida no trabalho e que acompanhem o nível de 

satisfação dos seus colaboradores para promoverem ações de 

melhorias para estes. 

Vale destacar o quanto é importante a atuação da área 

de Gestão de Pessoas neste processo. Porém, tal pensamento 

precisa e deve permear por toda a organização. A qualidade de 

vida no trabalho afeta diretamente os resultados alcançados 

pelos colaboradores. Uma organização com colaboradores 

felizes e motivados, logicamente, produzirá mais resultados do 

que uma organização com colaboradores infelizes e 

desmotivados em relação às suas funções e à empresa. 
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O filme segue, e é apresentada a família construída por 

Beto e a Mulher Elástica, agora, Helena. Eles têm 3 filhos: 

Violeta, Flecha e Zezé. Diferente das suas responsabilidades de 

heróis, eles agora precisam lidar com as questões familiares. E 

os problemas se potencializam, pois, de certo modo, o estresse 

acumulado por Beto no trabalho é derramado em casa. Embora 

muitos digam que o trabalho fica no trabalho, é quase impossível 

não levar os sentimentos de um dia de trabalho para casa. É 

apenas um único ser humano, não duas pessoas: um que lida com 

as coisas do trabalho e outro que lida com as coisas de casa. A 

questão aqui é tentar ter controle emocional para lidar de 

maneira eficaz com cada situação. 

Beto demonstra, em uma das cenas seguintes, que não 

abandonou totalmente sua antiga carreira. Ele fica escutando o 

rádio da polícia para tentar ajudar em alguma ocorrência e leva 

o seu amigo Lúcio, o Gelado, nesta empreitada, embora Lúcio 

não concorde muito com ela. Os dois são vigiados por uma 

mulher misteriosa e quase se dão mal ao salvar algumas pessoas 

em um incêndio. Na volta, Beto ainda discute com Helena. 

Para piorar ainda mais a situação, no dia seguinte, Beto 

é chamado na sala do seu chefe. Antes de falar o que aconteceu, 

vale citar a questão do clima organizacional, que se percebe 

claramente não ser dos melhores na Seguros S/A. O clima 
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organizacional diz respeito à percepção que os colaboradores 

possuem sobre a organização, no tocar a sua estrutura, políticas, 

processos, valores etc.; representa, portanto, a atmosfera 

psicológica do ambiente laboral. Voltando à reunião nada 

amistosa entre Beto e o Dr. Lima, ela é para mais uma vez Beto 

levar reclamação a respeito do que ele anda fazendo. O seu chefe 

ainda aproveita para fazer uma metáfora dizendo que uma 

empresa é um relógio enorme, e cada peça deve estar no seu 

devido lugar. Nessa questão, vale concordar com o Dr. Lima, 

pois todas as engrenagens precisam e devem funcionar bem para 

que a organização alcance os seus objetivos. 

O Dr. Lima diz para Beto: “temos que ajudar o nosso 

pessoal”, fazendo referência a que ele deve forçar a burocracia 

para as pessoas desistirem no meio do processo. Parece até uma 

brincadeira de mal gosto, mas na realidade é o que acontece em 

muitas organizações. No meio da conversa, Beto vê alguém 

sendo assaltado e acaba não podendo fazer nada. Com seu nível 

de estresse aumentando, ele faz besteira e é demitido, e piora 

ainda mais a sua situação, jogando o Dr. Lima contra algumas 

paredes. Agora, sem a ajuda do governo, Beto vai ter que se virar 

sozinho. 

A chance que ele queria chegou de maneira misteriosa, 

através de uma mensagem, vinda da mulher que o vigiava. Essa 
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mulher é Mirage, que diz a Beto que ele pode voltar a ser herói 

de novo e ganhar o triplo do que ele “ganha” atualmente. Ele não 

demora a aceitar a proposta e parte para sua primeira missão. 

Vale salientar a importância de analisar bem as propostas, 

identificando se ela cumpre os requisitos desejados e quais os 

prós e contras terá o aceno positivo as mesmas. Mirage passa a 

missão para o Sr. Incrível: deter um robô chamado de 

ominidroid, sem destruí-lo. Embora com algumas dificuldades, 

por estar enferrujado, ele cumpre a missão. Vale destacar a 

importância do briefing e o quanto a sua clareza pode estar 

ligado diretamente ao sucesso do que foi proposto. E que talento 

não se perde, mas pode ser prejudicado por não ser usado com 

frequência. 

A mudança de postura e comportamento de Beto é 

facilmente percebida. Acima do peso, ele passa a treinar e se 

preparar para as próximas missões. Destaca-se a importância da 

preparação e o quanto um trabalho que desafia afeta diretamente 

a motivação. É indicado para as organizações proporem aos seus 

funcionários problemas que os desafiem, e logo, os motivem a 

serem melhores e a evoluírem. Se não há novos desafios e 

apenas monotonia, o nível de motivação dos colaboradores 

tende a cair drasticamente. 
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Na sequência, Beto visita sua amiga Edna. Ele quer que 

ela conserte o seu uniforme que rasgou, já que foi ela quem o 

havia confeccionado. Edna não quer consertar, e sim, fazer um 

novo, com materiais mais atuais. Vale observar essa questão, 

sobre o apego ao velho. Muitas organizações adotam métodos 

ultrapassados e não se abrem para o novo. O final dessa história 

pode ser trágico. E vale citar a frase de Qyburn, em Game of 

Thrones: “Às vezes, antes de embarcamos no que é novo, o que 

é velho deve ser retirado”. 

Ao mencionar que pensa em um uniforme com capa, o 

Sr. Incrível é interrompido por Edna, que explica o motivo de 

não usar capa nos uniformes, exemplificando com histórias de 

heróis antigos que se acidentaram por causa de suas capas. 

Embora o Sr. Incrível diga a ela que não dá para generalizar 

essas coisas, ela segue exemplificando. Quem está certo? Os 

dois. Como assim? Simples. Deve-se ter equilíbrio. Não se deve 

generalizar e nem se apegar tanto ao passado. Entretanto, 

também não se pode jogar fora as antigas lições. Nem apego e 

nem desapego: equilíbrio. E outro ponto: nem tudo que é bonito 

é funcional. Não adianta ter muita beleza e não cumprir os 

objetivos ou dificultar o processo de cumprimento deles. Nos 

moldes atuais do mundo dos negócios, funcionalidade e beleza 

devem andar de mãos dadas. Não adianta um produto ser atrativo 
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e não ser funcional. Como também não adianta um produto ser 

funcional e não conseguir atrair os clientes por simplesmente, 

ser considerado feio. 

Na sequência da estória, o Sr. Incrível é chamado para 

outra missão, enquanto Helena encontra algo que remete à Edna; 

e, assim, desconfiada, liga para ela. As suspeitas de que Beto 

está envolvido em algo que não contou só aumentam quando 

Edna fala dos uniformes e chama Helena para uma conversa. 

Nessa nova missão do Sr. Incrível acontece o plot twist da 

estória. Ele estava sendo enganado por Mirage e pelo vilão 

Síndrome, que é ninguém mais, ninguém menos, de que 

Bochecha, o ex-Gurincrível, que diz ao Sr. Incrível: “Agora você 

me respeita, porque sou uma ameaça”. 

Bochecha se tornou vilão após o seu descontentamento 

vindo do tratamento dado a ele pelo Sr. Incrível. Por conta de tal 

tratamento, ao invés de conseguir um aliado, o Sr. Incrível 

conseguiu um inimigo. Vale destacar o cuidado que a gestão 

deve ter para não transformar os seus aliados em inimigos que 

dificultam a vida do seu negócio. Entender as necessidades dos 

aliados e como supri-las é importante e evita o que aconteceu 

com o Sr. Incrível. 

Helena encontra Edna, que a diz uma frase que vale a 

menção: “A sorte ajuda quem se prepara”. Vale salientar que 
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existem inúmeras oportunidades de negócios, que muitas vezes 

não são aproveitadas por falta de preparo. Além da belíssima 

colocação, Edna apresenta os uniformes de toda a família, e com 

cada um seguindo o que as habilidades deles precisam. É 

importante fazer uso da personalização em muitos processos de 

uma organização. Padrões são bons, mas aliados às 

personalizações ficam ainda mais poderosos. 

O filme caminha para o final e o Sr. Incrível sobrevive 

ao ataque de Síndrome, mas, logo depois, é capturado por ele. 

Helena descobre que ele mentiu e é confrontada por Edna que, 

mais uma vez assertiva, manda ela parar de chorar e ir resolver 

o problema.     

Quando surge um problema, ao invés de lamentar e 

ficar reclamando, os gestores devem agir para, junto com as suas 

equipes, identificar a causa do problema, e logo, planejar e 

executar ações que possam resolvê-lo. Vale destacar o quão 

importante é ter clareza sobre o que é o problema. Se você define 

o problema de maneira eficaz, você andou meio caminho para 

alcançar a sua resolução. Quando as pessoas reclamavam da 

lentidão dos primeiros elevadores, não foram adicionados novos 

motores, e sim, espelhos dentro dos elevadores. Por quê? Porque 

o problema não era de velocidade, e sim, de ansiedade. Então, 

dica de ouro: defina bem o problema. 
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Helena consegue um jato e vai em busca de Beto. Não 

se pode deixar de citar a importância do networking. É essencial 

ter uma boa rede de contatos. Para surpresa de Helena, Flecha e 

Violeta também estão no jato, que é abatido pelo Síndrome, mas 

a família consegue escapar. No QG de Síndrome, o Sr. Incrível 

pensa que aconteceu o pior. 

Síndrome já havia revelado seu plano: mandaria sua 

nova versão do ominidroid para a cidade e, como ele o controla, 

iria derrotá-lo, e assim seria aclamado como o novo super-herói. 

Embora para o mal, a estória da construção de Síndrome não 

pode ser deixada de lado. Ele havia trabalhado arduamente para 

conseguir se transformar em tal vilão que tenta ser reconhecido 

como herói. É o verdadeiro hard work. Não basta apenas querer, 

você deve trabalhar duro para conquistar. Existe um ditado sul-

coreano que se encaixa nesta estória, que é: “Se você não nasceu 

sendo, se você trabalhar muito, você pode se tornar”. Além 

disso, vale destacar também, todo o planejamento estratégico de 

Síndrome para atingir os seus objetivos.  

Foram 15 anos até chegar naquela parte do seu plano. 

Tem que ter muita paciência e resiliência para conseguir se 

manter firme por tanto tempo. Embora para o mal, ele havia 

arquitetado tudo: capturar e eliminar os heróis. E agora, salvar a 

cidade do ominidroid, para, futuramente, vender suas armas e 
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transformar todos em heróis, e assim, para ele, não existiria 

ninguém para se destacar. Até então, cada parte do seu plano 

estava sendo devidamente cumprida. 

O plano “final” de Síndrome no filme começa a ser 

colocado em ação, com o ominidroid sendo enviado para a 

cidade. Mirage liberta o Sr. Incrível e ele encontra a Mulher 

Elástica; em seguida, os dois partem em busca dos filhos que 

estão em perigo. Eles se encontram, mas são capturados por 

Síndrome. Presos, o Sr. Incrível começa a expor seus 

sentimentos, tanto que não percebe que Violeta consegue se 

libertar. Após todos serem libertados, eles partem em busca de 

Síndrome que já está na cidade tentando executar o seu plano de 

virar o grande herói salvador. 

O que Síndrome não esperava era perder o controle do 

seu plano, quando o ominidroid atinge a pulseira que o 

controlava. É importante lembrar que durante a execução de um 

planejamento é possível surgirem variabilidade, isto é, 

problemas. O ideal é não fugir como Síndrome fez, mas procurar 

uma maneira de resolvê-los, o mais rápido possível. Vale 

também destacar a importância de ter planos preparados para 

diferentes tipos de cenários e acontecimentos. Estar preparado 

para o pior, também é estar preparado. 
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A família, junto ao Gelado, em um esforço coletivo 

consegue derrotar o ominidroid e, de quebra, mostra ao Sr. 

Incrível a importância do trabalho em equipe. Indo para casa, a 

família descobre que a babá que Violeta havia deixado cuidando 

de Zezé, disse que o deixou com outra pessoa. A família logo 

desconfia que se tratava de Síndrome, tentando a sua última 

cartada. 

Síndrome até consegue pegar Zezé, mas ao tentar levá-

lo para o seu avião, o bebê mostra que também possui 

habilidades incomuns. Com isso, ele consegue se livrar de 

Síndrome e é resgatado por sua mãe. O final trágico do vilão está 

ligado ao que Edna não quis colocar no uniforme do Sr. Incrível: 

a capa. Mas o filme não termina aí. Após uma corrida hilária do 

Flecha, surge um novo vilão: o escavador. E a família se prepara 

para enfrentá-lo. O filme deixa seu final em aberto, dando 

espaço para uma sequência e mostrando que sempre se deve 

estar pronto para encarar os novos desafios. 
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Ficha técnica do filme:  
 
Título: The Incredibles (Original) 
Ano produção: 2004 
Dirigido por: Brad Bird 
Lançado no Brasil em: 10 de dezembro de 2004 
Duração: 115 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Ação; Animação; Aventura; Família;  
Ficção Científica; Super-herói 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Divisão do Trabalho 
Qualidade de Vida no Trabalho 
Clima Organizacional 
Networking 
Trabalho em Equipe 
Planejamento Estratégico 
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Carros 
 

Um show de ensinamentos em alta velocidade. O filme 

Carros coloca em evidência a importância do desenvolvimento 

pessoal e do trabalho em equipe, e destaca diversos temas que 

envolvem o empreendedorismo. Além disso, apresenta 

passagens que levam a reflexões sobre outros assuntos que 

fazem parte do universo administrativo. 

A animação começa mostrando a preparação do 

personagem Relâmpago McQueen antes de uma corrida que 

poderia consagrá-lo como campeão da Copa Pistão. Em sua fala, 

ele demonstra o grau de autoconfiança que possui, como 

também, a armadilha da desconcentração que tenta ludibriá-lo. 

Mas logo ele volta a focar e mostrar novamente o nível elevado 

de confiança que possui nele mesmo. 

Com a cena inicial do filme, não há como não destacar 

o tema da autoconfiança, que consiste na convicção que se 

possui de ser capaz de fazer ou realizar algo. Vale salientar que 

jamais se trata de soberba, é apenas, o simples fato de ter a 

consciência de que se possui o domínio total sobre o que será 

realizado. Em contrapartida, a soberba pode chegar a galope 

quando não se administra bem a autoconfiança. 
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Destaca-se a necessidade de confiar em si mesmo para 

o cumprimento de suas funções. Obviamente isso está 

totalmente relacionado ao fato do quão preparado uma pessoa 

está para realizar aquilo que lhe foi proposto. Logo, ter um nível 

saudável de autoconfiança é muito importante para obter sucesso 

na vida pessoal e profissional. E, voltando ao filme, o nível de 

autoconfiança de McQueen não era lá tão saudável assim, nem 

para ele, e nem para os que o cercavam. 

A corrida Dinoco 400 começa e, com o número de 

voltas aumentando, a disputa fica extremamente acirrada entre 

McQueen, que é estreante, Chick Hicks, considerado o eterno 

vice, e o multicampeão, Strip "O Rei" Weathers. Logo, a 

estratégia do chefe de equipe, bem como a eficácia dos 

corredores em cada volta, determinará o grande campeão da 

Copa Pistão. 

Ambientando ao contexto do esporte automobilístico, a 

estória vai a fundo na questão do quão competitivo é tal 

universo. Deste modo, vale destacar a importância da 

competitividade, que na Administração entende-se por uma 

característica ou capacidade de qualquer organização em 

alcançar o cumprimento da sua missão, com mais sucesso que 

as outras organizações que com ela competem. 
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Vale destacar também o quanto a alta performance é 

importante neste esporte e em todos os outros. Trazendo para a 

Administração, performar extremamente bem é determinante 

para que uma organização alcance o sucesso que deseja. Quando 

cada membro da equipe desempenha suas funções com alta 

performance, a tendência é que se torne mais fácil de alcançar o 

resultado desejado. O Dr. Andy Walshe, Diretor de Alta 

Performance da Red Bull, realiza treinamentos para criar uma 

mentalidade vencedora em todos os seus atletas, até mesmo 

induzindo-os ao erro, para saber como eles lidarão nessas 

situações. E exclama que o que separa um atleta vencedor de um 

atleta perdedor é à sua maneira de lidar com os erros. Por falar 

em erros, vamos continuar a estória. 

Com a corrida se encaminhando para o final, McQueen 

decide por conta própria, e contra a vontade do seu chefe de 

equipe, não fazer o pit stop, deste modo, não trocando os seus 

pneus para a parte final e decisiva da corrida. O resultado da 

decisão autoritária de McQueen foi desastroso. Com dois pneus 

furados, ele se esforça para ultrapassar a linha de chegada, sendo 

alcançado por seus concorrentes. E assim, o ranking que decidirá 

o campeão vira uma incógnita. 

Um dos narradores revelou que, com a saída de mais 

um chefe de equipe nessa corrida, o Relâmpago McQueen já 



59 
 

tinha conseguido fazer com que três chefes de equipe deixassem 

de comandar sua escuderia naquela temporada de estreia. 

McQueen confirma o quão difícil é trabalhar com ele ao afirmar 

que gosta de trabalhar sozinho. Tanto que, após essa fala, os 

integrantes que haviam restado de sua equipe, lhe abandonam de 

vez, restando apenas Mack, a carreta que o transportava, e o seu 

empresário Harv. 

As atitudes de McQueen tornavam hostil a relação com 

sua equipe. O que resultava em más decisões e objetivos não 

alcançados, como o da corrida em questão, que terminou 

empatada entre os três concorrentes que disputavam a Copa 

Pistão. O Sr. Rei tenta conscientizar o Relâmpago sobre tal 

questão, ao afirmar que aquilo não era um trabalho individual, e 

que ele não iria vencer se não tivesse uma equipe. 

Por definição, o trabalho em equipe diz respeito à 

quando uma equipe cria um esforço coletivo para resolver um 

determinado problema. A questão é que muitas organizações 

embelezam a teoria e se apegam apenas às crenças sobre o 

assunto, não abraçando todo o seu potencial. O que McQueen e 

muitos não conseguem perceber é que o trabalho em equipe é o 

caminho para se desenvolver times de alta performance. E que, 

para isso, o individualismo precisa ser deixado de lado, assim 

como a inflexibilidade e a falta de comprometimento. Devendo 
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se buscar o aumento da sinergia da equipe e, assim, fazer com 

que juntos performem de maneira eficaz. 

A estória continua, e mostra que o desempate da corrida 

será em uma semana na Califórnia; também mostra que o 

Relâmpago McQueen é patrocinado pela Rust-ze, embora ela 

não goste muito, possui tal necessidade. Porém, o seu sonho é 

ser patrocinado pela Dinoco, e assim suceder o Sr. Rei.  

Seguindo para Califórnia, a bordo de Mack, McQueen 

conversa com o seu empresário, Harv, que diz que ele tem direito 

a 20 ingressos para amigos. Porém, McQueen não consegue 

pensar em quem levar. A viagem segue, e Mack demonstra 

cansaço, dizendo isso a McQueen, mas ele não escuta a 

necessidade de sono de seu transportador. Mais uma vez, a falta 

de empatia e de uma escuta ativa por parte de McQueen coloca-

o em uma situação adversa. Com o cochilo de Mack na estrada, 

McQueen é jogado para fora da carreta, e na sua saga em busca 

do seu transportador, vai parar na cidadezinha de Radiator 

Springs. 

Por ter feito uma baderna ao chegar na cidade, 

McQueen é condenado a consertar a estrada que ele destruiu. Os 

carros que moravam naquela cidade tinham os próprios negócios 

e precisam da estrada em boas condições para que pudessem 

alcançar a freguesia. O problema é que, mesmo que a estrada 
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fosse perfeita, não havia muitos potenciais clientes passando por 

ali, ou pior, praticamente nenhum potencial cliente. 

É importante destacar a questão do empreendedorismo 

dos carros de Radiator Springs e que, mesmo com as 

adversidades, eles continuavam com a esperança de que tudo 

poderia melhorar. Empreender, além do conceito, é sobre saltar 

sem paraquedas de um avião e construir as asas durante a queda. 

Todo e qualquer empreendedor sabe que é necessário estar 

preparado para enfrentar os desafios que, com toda certeza, 

surgirão. 

Em uma das cenas, dois potenciais clientes (um casal 

de carros) estão passando por Radiator Springs e logo todos 

começam a oferecer os seus produtos para eles. Eles recusam 

todas as ofertas, e não pedem a informação de como chegar na 

rodovia. O resultado de não pedir tal informação aparece na cena 

pós-crédito do filme, ou seja, com o casal ainda perdido 

procurando a tal rodovia. 

Essa cena se destaca pelo fato de muitas organizações 

não emplacarem o sucesso em suas empreitadas, por nada mais, 

nada menos, que falta de informação. É imprescindível ir em 

busca de informações que estão conectadas a um determinado 

negócio. O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, revela que, 

atualmente, a cada dois dias gera-se informação no mundo, o 



62 
 

equivalente do que foi gerado do início da civilização até o ano 

2000. Logo, perecer por falta de informação chega a ser 

ironicamente inaceitável. Lembrando que dados processados 

geram informações e que essas, ao serem analisadas, geram 

conhecimento. E vale o clichê: conhecimento é poder. 

Querendo ir logo para Califórnia, McQueen conclui o 

conserto da estrada em uma hora, o que deixa Doc, o juiz 

daquela cidade, surpreso. Porém, o trabalho realizado por 

McQueen foi totalmente mal-feito. A premissa “a pressa é 

inimiga da perfeição” se encaixa perfeitamente nesta ação. 

Entretanto, vale destacar a importância do timing para as 

organizações. Além de saber o que se deve fazer, identificar a 

melhor hora de agir é crucial para o sucesso das ações. 

Com o serviço mal-feito, Doc resolve fazer uma aposta 

com McQueen, isto é, se ele o vencesse em uma corrida, poderia 

ir embora. McQueen prontamente aceita e já dá a vitória como 

certa, assim como os moradores da cidade. Porém, o que 

acontece na corrida é que, dada a largada, McQueen sai em 

disparada, só que na primeira curva da pista de terra ele derrapa 

e cai em um barranco, perdendo a corrida e sendo resgatado logo 

após. A questão não é sobre McQueen não saber correr, é sobre 

ele não ter conhecimento da pista e das técnicas necessárias para 

conduzir na mesma. 
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O erro de muitos negócios, principalmente daqueles 

que estão iniciando sua caminhada, é não conhecer onde o seu 

negócio irá atuar. Buscar conhecer o ambiente no qual o negócio 

está inserindo e competindo é essencial para se conquistar o 

sucesso desejado. A linha tênue entre teoria e prática pode se 

tornar decisiva em muitos casos. Possuir certa habilidade, mas 

não saber como aplicá-la em determinado ambiente é 

basicamente sinônimo de fracasso. Se só a habilidade fosse o 

suficiente, não existiriam os treinos e simulações antes das 

corridas na Fórmula 1. 

Depois do fracasso de McQueen na pista de terra, Doc 

tenta orientá-lo sobre como se deve fazer aquela traiçoeira curva, 

embora ele não acredite tanto no ensinamento naquela hora. 

Posteriormente, ele vê com seus próprios olhos Doc colocando 

em prática aquilo que lhe ensinou. De certo modo, Doc inicia 

um processo de mentoria com McQueen. Tal processo deve ser 

mais valorizado, principalmente pela Gestão de Pessoas. 

Pois bem, o que seria uma breve passagem de McQueen 

em Radiator Springs, se transforma em conexões que mudarão 

para sempre o seu comportamento. O seu relacionamento com 

os moradores daquela cidade, principalmente com Sally, Mate e 

Doc moldarão totalmente o seu caráter. É importante estar 

cercado por pessoas que lhe façam evoluir. Ter conexões 
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verdadeiras que lhe permitam absorver diversos aprendizados é 

extremamente importante para o seu crescimento pessoal e 

profissional. 

O filme continua com McQueen consertando 

devidamente a estrada. E depois dela estar ‘novinha em folha’, 

a visão dos empreendedores da cidade muda. Eles agora 

identificam a necessidade de remodelar e melhorar as suas lojas, 

para fazer jus à nova estrada. 

No empreendedorismo, identificar as mudanças de 

cenários e ter a capacidade de se adaptar e acompanhar tais 

mudanças, faz com que um negócio consiga crescer, se 

estabelecer e sobreviver às crises. Mudar a visão é complicado e 

muitos acabam fracassando de tão apegados que ficam a ela. 

Como disse o famoso educador Rubem Alves: “Muito mais 

difícil que lembrar é esquecer! Fala-se de boa memória. Não se 

fala de bom esquecimento”. 

A amizade de McQueen com Mate gerou momentos 

hilários. Mas, além disso, lhe rendeu também um ensinamento 

quando Mate mostra o quão bem ele andava de ré e revelou a 

McQueen como, de certo modo, era fácil fazer aquilo. Estar 

atento e aberto para aprender novas habilidades e adquirir novos 

conhecimentos também é essencial para o desenvolvimento 

pessoal e profissional. 
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A virada do filme acontece quando McQueen descobre 

que Doc é ninguém mais, ninguém menos, que o fabuloso 

Hudson Hornet, três vezes campeão da Copa Pistão e recordista 

de vitórias por temporada. Doc explica a McQueen o que 

ocorreu e o motivo de ter deixado de correr, ou seja, que pós a 

sua recuperação de um grave acidente, ele passou a ser 

escanteado. Por isso, Doc guardava tanto rancor em relação a 

tudo que possuía conexão àquela estória. Ele ainda pontua que 

estava tentando ensinar a McQueen, só que por ele achar que 

sabia demais, não estava conseguindo aprender. Ter a humildade 

de reconhecer que o que se sabe é pouco em relação ao vasto 

conhecimento que é gerado no mundo, faz com que você se torne 

um “aprendedor” de respeito. 

Além de tudo isso, McQueen ainda viveu um romance 

com Sally e, ao saírem juntos, ela mostra o local onde era a 

Pousada da Roda, explicando que aquele era o lugar mais 

procurado da estrada principal, assim como a estrada da cidade 

de Radiator Springs era bastante movimentada. Sally revela a 

McQueen que tudo aquilo havia mudado quando construíram a 

interestadual, e pontua dizendo que antes os carros dirigiam para 

aproveitar o tempo, enquanto hoje dirigem para ganhar tempo. 

Vale destacar que a personagem de Sally, agora 

promotora na cidade de Radiator Springs, era antes, como assim 
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ela revela, uma advogada de sucesso na Califórnia. Porém 

preferiu fugir daquela vida agitada e acabou encontrando aquela 

pequena cidade e se apaixonando por ela e seus moradores. 

Entender as seus próprios objetivos e necessidades, ou seja, ter 

autoconhecimento faz com se tome decisões melhores e pautada 

naquilo que realmente se deseja, evitando futuras frustrações. 

Com suas conexões ficando cada vez mais fortes em 

Radiator Springs, McQueen ajuda os comerciantes a 

consertarem o neon das fachadas de suas lojas. O que não se 

pode deixar de pontuar é o quanto os elementos visuais são 

importantes para chamar atenção da clientela. Possuir uma 

identidade visual forte e elementos que, mesmo separados, 

possam ser associados rapidamente à sua marca pelo público é 

capaz de elevar a marca a outro nível. Do nível de ver aquele ‘m’ 

amarelo e associar rapidamente ao McDonald’s, que no Brasil 

entrou na onda dos brasileiros e colocou em algumas fachadas, 

o nome ‘Méqui’, como é popularmente chamado nas terras 

tupiniquins. Gerar esse apelo visual e afetivo no público é um 

grande diferencial para uma marca. 

A estória se encaminha para o final e McQueen é 

encontrado através de uma ligação de Doc. Sendo assim, ele é 

levado para Califórnia para disputar o que está sendo chamado 
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de corrida do século. Serão duzentas voltas e três carros na 

disputa pelo desejado título da Copa Pistão. 

A corrida começa e McQueen fica para trás, pois não 

estava tão concentrado, pensado ainda nas coisas que passou em 

Radiator Springs. A confiança de McQueen é elevada quando 

ele escuta a voz de Doc em sua comunicação e vê que alguns dos 

amigos que ele havia feito na cidade estavam ali para ajudá-lo. 

Incentivado por isso, ele começa a se aproximar dos seus 

competidores e quando Hicks tenta jogá-lo para fora, ele faz uso 

dos movimentos que Doc lhe ensinou e da manobra que 

aprendeu com Mate. Colocar em prática o conhecimento 

adquirido é imprescindível para o alcance dos objetivos. 

Quando o Relâmpago precisa fazer um pit stop 

decisivo, quem está lá para executá-lo é Guido, antes 

ridicularizado pelos concorrentes da outra equipe, ele executa 

uma troca de pneus extremamente rápida e deixa todos 

boquiabertos. Para as organizações, fica a lição de saber 

identificar o potencial de cada colaborador, a fim de aumentar o 

seu nível de domínio de suas habilidades, bem como confiança 

em relação àquilo que ele faz.  

McQueen consegue se reestabelecer na corrida, com 

base em suas novas habilidades e dos aprendizados que adquiriu. 

Ele passa para a primeira colocação e dispara, tendo tudo para 
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sagrar-se campeão da Copa Pistão. Entretanto, quando ele está 

bem próximo da linha de chegada, ele vê que Hicks havia 

causado um acidente feio, que jogou o Sr. Rei para fora da pista. 

Inacreditavelmente, McQueen freia em cima da linha de 

chegada e volta para ajudar o Sr. Rei, fazendo ele completar a 

corrida.  

McQueen abdicou da vitória para ajudar o Sr. Rei. A 

atitude é aplaudida por todos que esquecem até o vencedor da 

corrida, o Hicks, sendo ele depois, vaiado e ridicularizado. A 

atitude de caráter de McQueen falou mais alto que a vitória de 

Hicks. Orgulhando Doc e todos que estavam em sua volta, 

principalmente os seus amigos, mostrando que ele realmente 

tinha evoluído e aprendido bastante com tudo o que passou. 

Soa até engraçado ouvir Mack parabenizando 

McQueen pela derrota. Como assim parabenizar alguém por ser 

derrotado? O ponto crucial aqui é que ele estava parabenizando 

não a derrota em si, mas a atitude de McQueen e o que ela 

significava. Refazendo um ditado famoso: uma atitude vale mais 

que mil palavras. E vale salientar que a derrota é um professor 

amargo, mas seus ensinamentos produzem frutos doces. 

Aprender com as derrotas permite com que você cresça. 

McQueen agora tinha encontrado o seu propósito, tinha uma 
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visão clara do futuro, entendeu a sua missão e defendeu os 

valores que havia desenvolvido. 

Para completar a saga nas mudanças de pensamento de 

McQueen, ele recusa sua tão sonhada oferta da Dinoco, que lhe 

ofereceu uma proposta, mesmo ele tendo perdido a corrida, 

mostrando que nem tudo é sobre vencer. O Relâmpago decide 

ficar com o patrocínio da Rust-ze, por entender que eles 

acreditaram nele desde o início. McQueen recusou a proposta, 

mas faz um pedido, que Mate pudesse andar no helicóptero da 

Dinoco. Pedido atendido, McQueen evoluído e Mate feliz e 

radiante. Por fim, McQueen emplaca o seu romance, e tendo Doc 

como o seu chefe de equipe, decide estabelecer seu quartel-

general em Radiator Springs, trazendo muita visibilidade para 

cidade e muitos clientes para os seus amigos e empreendedores. 

Velo... Felicidade máxima. 

 
 
Ficha técnica do filme:  
Título: Cars (Original) 
Ano produção: 2006 
Dirigido por: John Lasseter 
Lançado no Brasil em:  30 de junho de 2006 
Duração: 117 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia; 
Esporte; Família 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
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Temas sugeridos para reflexão: 
 
Desenvolvimento Pessoal 
Trabalho em Equipe 
Empreendedorismo 
Autoconfiança 
Autoeficácia 
Gestão da Informação 
Mentoria 
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Ratatouille 
 

Até os ratos reconhecem a importância da organização 

racional do trabalho. É a grande lição que se pode tirar desse 

filme que traz como cenário um restaurante, além da bela e 

encantadora cidade de Paris.  

Para os frequentadores de restaurantes, estes são apenas 

lugares onde podem apreciar uma deliciosa comida, degustar um 

bom vinho e usufruir de um ambiente agradável para estar em 

boas companhias. Todavia, dentro do contexto organizacional, 

os restaurantes são empresas e, como tal, precisam desenvolver 

suas ações com planejamento, organização, direção e controle. 

E o filme Ratatouille apresenta, claramente, esses elementos que 

fazem parte da Administração, com leveza e sutileza.  

Assim que o ratinho Remy chega ao restaurante do 

falecido Chef Auguste Gusteau, rapidamente ele já identifica os 

principais cargos e a hierarquia organizacional que os conecta. 

Cada funcionário do restaurante tem funções e atribuições 

específicas, além de setores bem demarcados distribuídos no 

layout da cozinha de forma a facilitar o fluxo da produção dos 

alimentos que serão servidos aos clientes que ficam no grande 

salão ao lado. 
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No momento em que o personagem Linguini se apresenta 

em busca de um emprego no restaurante, ele é direcionado a 

realizar os serviços de limpeza geral. O que pouca gente percebe 

é que se trata de um trabalho de extrema valia em todo e qualquer 

ambiente, porém ainda pouco valorizado. Pense bem... quem é 

que gosta de trabalhar num ambiente sujo e desorganizado? 

Após o episódio em que Linguini obteve os créditos pela 

sopa que recebeu muitos elogios por parte dos clientes (mas que, 

na verdade, foi preparada por Remy), o Chef Skinner lança o 

desafio para que ele repita o feito, promove-o a aprendiz de 

cozinheiro e indica a talentosa Chef Colette Tatou para ser sua 

mentora.  

Destaca-se aqui o fato de a Chef Colette Tatou ser a única 

funcionária mulher a trabalhar na cozinha do restaurante. 

Segundo o relato dela própria, ela estava em desvantagem 

imediata devido às visões misóginas de seus colegas de 

profissão quanto às suas capacidades. Mas, ao longo de vários 

anos de trabalho árduo, ela foi capaz de mostrar seu talento e de 

ser valorizada pela equipe.  

Percebe-se grande semelhança com o que ainda hoje 

acontece com muitas mulheres no âmbito organizacional, as 

quais passam por diversos tipos de preconceitos e precisam se 

esforçar além dos demais funcionários homens para poder se 



73 
 

destacar nas empresas onde trabalham. A Chef Colette Tatou é 

um exemplo de persistência, garra, determinação e sucesso. 

De volta ao treinamento do Linguini, além das dicas 

valiosas que ele recebia da Chef Colette, ele praticava com 

Remy em casa, para ter uma performance otimizada ao lidar com 

produtos (alimentos), equipamentos e instrumentais (utensílios 

de cozinha). E assim, percebe-se que manter uma boa rotina, 

praticar bastante e repetir várias vezes uma determinada tarefa, 

conduz à excelência, elementos preconizados pela organização 

racional do trabalho. 

Em paralelo, o filme ainda demonstra a diferença entre 

os estilos de gestão, ou seja, a que era praticada pelo falecido 

Chef Gusteau e a do atual Chef Skinner. Enquanto Gusteau era 

criativo, simpático, um líder para sua equipe e trabalhava com 

amor; Skinner era egoísta, não se relacionava bem com os 

funcionários e queria apenas lucrar.  

A falta de habilidade em lidar com as pessoas e com o 

negócio fizeram com que o restaurante estivesse passando por 

dificuldades e foi então que Skinner pensou em lançar produtos 

congelados. Ele só esqueceu de um pequeno detalhe: não fez 

pesquisa de mercado. Sem conhecer bem o mercado e as 

necessidades do público-alvo, é praticamente impossível 

prosperar qualquer tipo de negócio. 
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O enredo do filme ainda traz à tona a importância da 

qualidade no atendimento e a busca contínua das empresas pela 

superação das expectativas dos clientes, a fim de encantá-los. Os 

clientes do restaurante Gusteau´s frequentavam o ambiente, 

principalmente, pelas saborosas refeições que eram servidas, 

mas eles estavam sempre querendo novidades. E o crítico 

gastronômico Anton Ego representa bem essa abordagem. 

No dia em que Anton Ego marcou para ir ao restaurante 

a fim de degustar e emitir sua crítica nos jornais, Linguini não 

conseguiu ter autocontrole e acabou por desvendar seu grande 

segredo aos funcionários: que não era ele quem preparava as 

deliciosas refeições e sim o ratinho Remy. Isso causou grande 

impacto em todos da equipe que, de súbito, se desligaram do 

restaurante, abandonando Linguini e Remy com o restaurante 

completamente lotado de clientes. A única que não os 

abandonou foi a Chef Colette. 

Frente àquela situação, a única forma que Remy 

encontrou para salvar o restaurante do seu grande ídolo (o Chef 

Auguste Gusteau) foi convocar a ninhada. De pronto, os ratinhos 

se apresentaram ao restaurante e foram divididos em equipes, 

orquestrados e liderados por Remy, o ratinho cozinheiro. Um 

fato interessante é que todos foram devidamente higienizados 

antes de iniciarem suas atividades na cozinha, condição 
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imprescindível para quem deseja trabalhar nesse tipo de 

negócio. 

Remy assumiu o papel de liderança e supervisionava de 

perto cada equipe de trabalho, opinando e elogiando sempre que 

possível. Com a cozinha em pleno funcionamento, Linguini 

passou a servir os clientes, de maneira ágil e inovadora. 

A opção escolhida para ser servida ao crítico 

gastronômico foi realmente assertiva, a típica e tradicional 

refeição dos camponeses franceses: o ratatouille. Mesmo sendo 

um prato simples, ao provar a comida Anton Ego teve uma 

experiência fantástica, remetendo-o às memórias da infância, e 

criando de imediato um vínculo afetivo com o restaurante.  

Esta cena icônica faz menção aos fatores psicológicos 

que influenciam o comportamento do consumidor e que, muitas 

vezes, são considerados pelos gestores de marketing para 

elaborarem suas estratégias. Neste caso específico, evidencia-se 

o aspecto relativo ao processo da percepção sensorial, cujo 

estímulo (a comida) despertou a atenção do cliente, gerando uma 

interpretação através da conexão do cheiro e do sabor do 

alimento à memória e ao estado de espírito relacionado a ela, que 

para o Anton Ego foi positiva e cheia de emoção. 

O filme Ratatouille retrata várias das realidades de 

empresas de diversos tipos, não apenas restaurantes. E finaliza o 
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enredo apresentando elementos do empreendedorismo, quando 

Remy, Linguini, Colette e Ego resolvem unir forças e abrir seu 

próprio restaurante. 

 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título: Ratatouille (Original) 
Ano produção: 2007 
Dirigido por: Brad Bird 
Lançado no Brasil em: 6 de julho de 2007 
Duração: 111 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Organização racional do trabalho 
Mentoria 
Empoderamento feminino 
Liderança 
Gestão de negócios 
Empreendedorismo 
Qualidade no atendimento 
Comportamento do consumidor 
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WALL· E 
 

O que se tem para aprender de Administração em um 

romance entre dois robôs que mal falam? Bem, o filme Wall-e 

jamais poderá ser resumido a isto. A animação nos faz refletir 

sobre diversos temas importantes para os cenários que estamos 

vivenciando e que vivenciaremos daqui para frente.  

O filme começa mostrando (numa versão futurística e 

pós apocalíptica) quão devastada a Terra se encontrava, cheia de 

lixo e apenas com o robozinho Wall-e e sua barata de estimação 

andando por alí. Wall-e continuava fazendo o seu trabalho e isso 

é interessante de se observar. Mesmo que todos os outros robôs 

da sua linha tivessem sucumbido aos anos de trabalho, ele 

continuava cumprindo a sua missão, embora o cenário fosse 

totalmente desfavorável. A motivação de Wall-e em fazer o que 

lhe foi proposto é algo a se pensar para os gestores que precisam 

motivar os seus liderados a fazerem aquilo que lhes fora 

solicitado. 

Wall-e estava tentando resolver um problema que os 

próprios humanos causaram. A poluição e a falta de 

responsabilidade com o Meio Ambiente levaram a todo aquele 

caos e tornaram a Terra um lugar inabitável. Logo, faz-se 
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necessário fazer menção a Gestão Ambiental que, na maioria das 

vezes, é deixada de lado, literalmente esquecida, quando 

comparada às outras áreas. 

A não preocupação com a questão da sustentabilidade 

por parte de muito negócios, pode não trazer prejuízos no curto 

prazo, mas no longo prazo, eles serão enormes, não só para o 

negócio em si, mas para a sociedade em geral. Valorizar a 

Gestão Ambiental e não fazer uso do Greenwashing 

(maquiagem verde) é um importante passo para não ir em 

direção ao caminho que a humanidade seguiu no filme. 

A estória nos conta que Wall-e é propriedade da 

empresa BNL Transportes. Ele foi nomeado assim por ser um 

acrônimo para o termo em inglês ‘Waste Allocation Load Lifter 

Earth-Class’, que em tradução literal seria Levantador de Carga 

para Alocação de Lixo – Classe 'Terra', se referindo às funções 

que ele cumpria. 

O nome Wall-e, assim como outros nomes de produtos 

da empresa BNL, não parecem que foram simplesmente criados 

sem um tipo de análise. Eles cumprem bem sua função de 

conexão do nome com o objetivo do produto. Este processo de 

nomear marcas, produtos ou serviços, chama-se de Naming. Tal 

processo é até desconhecido por muitos gestores e tal 

desconhecimento pode representar o fracasso de um negócio. 
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Tão importante como a funcionalidade e o design, o 

nome tem o poder de fazer algo se tornar reconhecido e ser de 

fácil assimilação na mente do consumidor. Um nome que não 

for pensado para ser forte e atemporal, jamais sobreviverá em 

um mundo cheio de competição para todos os lados. Wall-e, 

assim como a nave Axioma, e a nova robô EVA, sigla para 

Examinadora de Vegetação Alienígena, que entrará na estória, 

cumprem esses requisitos. 

EVA foi enviada para a Terra com a missão de 

encontrar algum resquício de vida vegetal. Ela é uma nova 

espécie de robô, muito diferente de Wall-e. Logo, percebe-se o 

quanto a BNL evoluiu na produção dos seus robôs. A tecnologia 

cresce de maneira exponencial e os negócios que não evoluírem 

e inovarem de maneira equiparada ficarão para trás, ou pior, nem 

sobreviverão. 

A nova robô mostra o quanto a BNL investiu para ter 

novas máquinas. No mundo empresarial, o investimento 

massivo em Pesquisa e Desenvolvimento é um grande 

diferencial competitivo que as grandes marcas possuem. Mas 

isso não precisa ser algo só delas, os pequenos negócios também 

devem investir em P&D, com base na sua realidade e fazendo 

uso de técnicas como o Design Thinking. 
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Na indústria tecnológica, mais especificamente no 

ramo dos aplicativos, faz-se o uso de uma expressão chamada de 

‘Beta perpétuo’, que significa que o aplicativo, embora já tenha 

sido lançado, nunca estará pronto. Sempre haverá bugs e, assim, 

correções e melhorias a serem feitas. A BNL compreendeu bem 

essa premissa. 

Ao chegar na Terra, Eva começa a fazer o 

reconhecimento do local onde ela está, e muitas vezes age de 

forma agressiva, como nas cenas em que ela atira em Wall-e. Ela 

age assim, pois foi programada para fazer isso. Mas, vale pensar 

sobre a falta de treinamento que existe em muitas empresas. 

‘Jogam’ os funcionários em seus locais de trabalho e querem que 

eles cumpram os objetivos, mas não esclarecem quais são e 

como eles realmente devem fazer para que tais objetivos sejam 

alcançados. 

EVA desenvolvia suas ações com base naquilo que foi 

programada, ou treinada, assim como Wall-e, que seguia 

fazendo as ações que há muito tempo foi designado a fazer. 

Desenvolver as competências e habilidades dos colaboradores 

com base em treinamentos e capacitações é um investimento que 

trará melhores resultados para as empresas, em várias vertentes, 

como aumento da produtividade e eficácia. 
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Quando EVA encontra Wall-e, e os dois começam a 

tentar se comunicar, é um processo interessante de ser 

observado. Embora eles acabem usando os seus respectivos 

nomes em quase todo o diálogo, notam-se os elementos que 

principalmente Wall-e utiliza para tentar se aproximar de EVA. 

Seja mostrando os objetos que ele guardava ou a fita que ele 

assistia, o ponto é que Wall-e utilizava a comunicação não-

verbal para criar um vínculo com EVA, fazendo com que ela 

enxergasse o mundo a partir da perspectiva que ele enxergava. 

Vale salientar que, em determinadas situações, a comunicação 

não-verbal chega a representar 80% de toda a mensagem. 

No âmbito dos negócios, uma boa comunicação, tanto 

interna quanto externa, pode ser responsável pelo sucesso de 

uma empresa. Criar vínculos com os colaboradores e 

consumidores e evitar ruídos na comunicação levam o negócio 

a ter mais produtividade por parte de quem está trabalhando, 

além de gerar maior lucratividade, advinda daqueles que foram 

atingidos pela comunicação eficaz, e que comprarão tais 

produtos ou serviços. 

Ao demonstrar uma das coisas que ele tinha encontrado 

na Terra, EVA tem o seu sistema mudado. Wall-e mostrou a ela, 

o que ela tanta procurava: uma plantinha, ou seja, uma forma de 

vegetação. A plantinha fez com que o sistema de EVA lembrasse 
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com clareza qual era o seu objetivo principal. Assim, a BNL 

enviou uma nave para resgatar a robô, que cumprira o seu 

objetivo. Assim, os passos de tal missão já havia sido planejados 

com antecedência. Estabelecer objetivos e metas em um negócio 

e ter clareza aonde se quer chegar e como chegar lá, é 

extremamente imprescindível.  

A saga continua e Wall-e segue junto com a nave que 

veio resgatar EVA. Os dois partem com destino a Axioma, que 

é mostrada no começo do filme em um comercial visto por Wall-

e. O comercial da BNL tem o objetivo de vender os lugares na 

nave Axioma, já que a Terra se encontrava em um estado crítico 

e com tendência de piorar. 

A empresa BNL Transportes enxergou uma 

oportunidade em meio ao caos que se instalava, e assim 

desenvolveu a Axioma, pensando em um futuro que estava cada 

vez mais próximo. Quando tal futuro chegou, suas ações já 

estavam preparadas para que as vendas das passagens fossem 

realizadas. Estar atento às mudanças em cenários futuros e às 

oportunidades em meio às crises é fundamental para os gestores. 

No Mundo VUCA que vivemos, os cenários mudam de forma 

muito rápida. Estar atento a isto pode fazer com que seu negócio 

se expanda ou que ele não prossiga. Antecipar as tendências ou 

criar uma é bem melhor do apenas seguir. A BNL decidiu ser 
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pioneira e não apenas uma seguidora daquilo que todo mundo 

estava fazendo. 

Ao chegar na Axioma, observa-se um mundo 

completamente novo e, ao mesmo tempo, estranho. Os humanos 

que ali se encontravam não eram os mesmos que da Terra 

partiram. Já se passaram 700 anos de uma missão que foi feita 

para durar apenas 5. Vale ressaltar a importância do 

estabelecimento de metas. Estabelecer uma meta não é achar que 

você vai concluir isso ou aquilo em determinado tempo. Não é 

achismo. É um estudo baseado nos cenários e no grau de 

dificuldade do objetivo e a tudo que a ele estiver relacionado, 

para só assim chegar a um denominador comum de quanto 

tempo será necessário para realizar determinada ação. 

A BNL, junto com o Governo, havia estabelecido que 

a meta para o retorno à Terra era de 5 anos. Talvez essa meta 

tenha sido determinada com base naquilo que eles gostariam que 

acontecesse e não em uma análise profunda sobre o que estava 

realmente acontecendo. Por isso, para estabelecer uma meta não 

é indicado o empirismo, necessita-se de realismo. Indica-se fazer 

uso da Metodologia SMART, ou Meta SMART, que é uma 

ferramenta prática para a criação de metas para processos, 

projetos ou negócios. A definição de uma meta SMART deve 



84 
 

obedecer a 5 critérios ou 5 fatores, assim uma meta precisa ser: 

Específica; Mensurável; Atingível; Relevante e Temporal. 

Por se passar tanto tempo, a mudança de 

comportamento e o físico dos humanos eram fáceis de serem 

percebidos. Altamente dependentes da tecnologia, o 

sedentarismo tomava conta dos passageiros e do capitão da 

Axioma. Os robôs ofereciam todos os serviços essenciais para 

que os humanos fizessem pouquíssimas coisas. Pontua-se aqui o 

cibridismo, isto é, o elo entre o mundo on e off, e como os 

negócios têm que entendê-lo para poder lidar com essas 

mudanças tão drásticas de comportamento dos seres humanos. 

O mundo on e o offline ao mesmo tempo é extremamente 

complexo, porém oferece no mesmo grau da sua complexidade, 

inúmeras oportunidades. 

Vale salientar que os robôs desempenhavam bem o seu 

papel. Eles faziam o que deles se esperavam. Outro ponto que 

vale enaltecer em relação à BNL era a capacidade de criar os 

processos e as ações diárias para todos os humanos da nave. 

Criar processos e melhorar os processos já existentes a fim de 

que facilitem e aumentem a produtividade das ações de uma 

empresa deve ser visto com bons olhos pelos gestores.  

A inteligência artificial da Axioma havia criado um 

universo capaz de convencer os seus habitantes de que ali era o 
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melhor lugar para se viver. A BNL criava, assim, uma marca 

‘Top of Mind’ e sem nenhuma concorrência. O comercial que 

vendia a ideia de um cruzeiro foi mudado dentro da nave para 

que a Axioma virasse agora um lar. Essa mudança de cruzeiro 

para lar foi toda feita através do Marketing como, por exemplo, 

o uso das frases: ‘Tudo que você precisa para ser feliz’ e ‘Seu 

dia é importante para nós’. E esse Marketing é sustentando por 

todos os serviços com qualidade que a nave oferecia. A 

discussão aqui não é sobre os efeitos errados que eles causam, 

mas sim de como eles conseguiram construir algo que não 

fizessem que as pessoas não notassem esse efeito. Foi eficaz? 

Sim. É errado pelo que causa? Também. 

Além do Marketing, a BNL trabalhava fortemente a sua 

marca. O Branding da empresa era valorizado. Branding são 

ações vinculadas ao posicionamento, propósito e valores da 

marca, visando despertar sensações e criar conexões. Logo, a 

BNL fazia uso das cores, padrões e falas, visando sempre ser 

lembrada e, assim, fazendo com que seus objetivos fossem 

alcançados. As crianças, desde cedo, eram educadas por robôs, 

que ensinavam que a Buy N Large – BNL era a melhor amiga 

delas. Repetindo isso, eles fixavam na mente das crianças este 

preceito. E elas se tornariam adultas com o conceito estabelecido 

positivamente em relação a BNL. 
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A inteligência artificial da BNL entendeu o conceito de 

Branding e conseguiu usar eficazmente a estratégia a seu favor. 

O que, infelizmente, não é realizado por muitas empresas que 

acabam tendo suas marcas esquecidas e logo seus produtos e/ou 

serviços não conseguem alcançar nenhum êxito no mercado, 

pois não criam conexões verdadeiras e nem são capazes de 

estabelecer um relacionamento duradouro com seus 

consumidores. 

O filme continua com a missão de EVA de entregar a 

plantinha ao Capitão e com Wall-e em sua cola, pois sua missão 

era seguir o que via no trecho do filme que ele assistia. O plot 

twist do filme acontece quando se descobre que os robôs, em 

tese, haviam se rebelado. Mas é possível entender, também, que 

eles estavam apenas cumprindo ordens. 

A ordem, que havia chegado no ano de 2110, ou seja, 

há quase 700 anos, era de que a nave entrasse em piloto 

automático, representado pelo robô Auto, e que não voltasse 

mais à Terra. Tal ordem havia sido dada, pois a Operação 

Limpeza, da qual Wall-e fazia parte, havia falhado e, devido a 

esse fracasso, a Operação Recolonização não poderia ser 

iniciada. É claro que todo projeto passaria por mudanças de 

objetivos, porém deve-se saber o motivo de tal mudança e se é 

realmente necessário mudar o curso ou não. 
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Assim como EVA e Wall-e, todos os robôs da BNL 

seguiam diretrizes. Auto esclareceu isso em uma de suas falas: 

“Devo seguir minha diretriz”. É importante também citar a cena 

em que Wall-e lembra a diretriz que a própria EVA havia citado, 

já que ela, pelas circunstâncias, estava pensando em deixar tal 

diretriz para trás. Estabelecer diretrizes, ou seja, normas de como 

se deve proceder em relação a algum plano, ação ou negócio 

facilita o processo e impede erros de execução, pois os passos a 

serem seguidos já foram previamente estabelecidos. Vale 

destacar novamente que tão importante quanto saber onde se 

quer chegar, é saber como chegar lá. 

Uma outra frase que é importante destacar é a do 

governante ao mandar a mensagem sobre não voltar à Terra. Ele 

diz: “É melhor isso, do que tentar solucionar esse problema. Vai 

ser mais fácil, se todos ficarem no espaço”. Essa fala traduz o 

pensamento de muitos gestores, que preferem fugir de um 

problema, ao invés de resolvê-lo. A fuga dos problemas, na 

verdade, acaba muitas vezes criando outros problemas e ainda 

piores do que já havia.  

O ideal é fazer uso de ferramentas como o Diagrama de 

Ishikawa, para descobrir a verdadeira causa do problema e tentar 

resolvê-lo pela raiz, eliminando-o de uma vez por todas. É 

necessário ter em mente que um planejamento estratégico deve 
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ser feito, assim como fizeram a BNL e o Governo. Porém, 

também tem que se ter em mente que pode e vai acontecer 

muitas coisas que não fazem parte do seu domínio e que foge 

daquilo que se esperava. No final da estória, o governante fugiu 

do problema na Terra. No entanto, no espaço, o Capitão, EVA e 

o destemido Wall-e, com a ajuda de alguns aliados, conseguiram 

resolver o problema da plantinha, dando início a antes 

abandonada Operação Recolonização, e assim voltando para o 

verdadeiro lar dos humanos: a Terra. 

 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título:  WALL·E (Original) 
Ano produção: 2008 
Dirigido por: Andrew Stanton 
Lançado no Brasil em: 27 de junho de 2008 
Duração: 98 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Ficção; Romance 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Gestão Ambiental 
Naming 
Inovação 
Treinamento 
Comunicação 

 
Marketing  
Branding  
Cibridismo 
Planejamento Estratégico 



A Princesa e O Sapo 
 

Muito além de ser um belo e romântico conto de fadas, o 

filme A Princesa e O Sapo traz em seu enredo os desafios para 

se empreender num mercado que está em constante modificação 

e nem sempre abre as portas para pessoas de classe social menos 

favorecida. 

Tiana, uma jovem trabalhadora da cidade de New 

Orleans, passa seus dias alternando turnos e dividindo seu tempo 

em dois empregos para poder juntar dinheiro e realizar seu 

grande sonho de infância: abrir seu próprio restaurante. Ela vive 

para trabalhar, sem folga nem dias de descanso; e todo o dinheiro 

que consegue juntar tem um único destino: comprar o imóvel 

dos seus sonhos. 

Ela conhece bem o mercado local e já realizou um estudo 

para saber quais os produtos da preferência dos seus futuros 

clientes. A escolha do local do restaurante também não foi 

aleatória, pois fica numa área muito bem localizada e com boa 

visibilidade, além de grande potencial de crescimento. Apesar 

de, no início do filme, o local estar totalmente abandonado e 

precisando de grandes reformas, ela consegue visualizá-lo 

exuberante e em pleno funcionamento. 



90 
 

Tiana tem muitas das características dos empreendedores 

de sucesso, pois ela consegue fazer as coisas acontecerem, tem 

a capacidade de transformar ideias em realidade, demonstra 

muita criatividade e alto nível de energia. Além disso, ela ainda 

tem habilidade para transformar uma ideia simples em algo 

concreto e bem-sucedido. 

Essas características corroboram a reflexão feita pela 

equipe do Sebrae ao citar que ser um empreendedor é muito mais 

que ter a vontade de chegar ao topo de uma montanha; é 

conhecer a montanha e o tamanho do desafio; planejar cada 

detalhe da subida, saber o que precisa levar e quais ferramentas 

utilizar; encontrar a melhor trilha, estar comprometido com o 

resultado, ser persistente, calcular os riscos, preparar-se 

fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e, por fim, mas 

não menos importante, começar a escalada. 

Um dos principais aspectos da personagem Tiana está na 

sua capacidade de inovar, de buscar um diferencial para o seu 

futuro restaurante. Percebe-se, através do filme, que ela realizou 

um planejamento adequado, elaborou estratégias e estava 

executando ações, a partir de metas estabelecidas, a fim de 

alcançar o seu objetivo.  

Quando surgiu a oportunidade de ela produzir uma 

grande quantidade de sua especialidade culinária, os beignets 
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(doce típico de New Orleans, parecidos com os bolinhos de 

chuva brasileiros), ela não hesitou e aceitou o desafio. Foi então 

que, pelo pagamento que recebeu pela encomenda, ela 

conseguiu o restante do dinheiro que faltava para comprar o 

imóvel que há anos ela almejava. 

Mas, mesmo de posse do dinheiro, Tiana ainda precisava 

enfrentar mais uma batalha, conseguir abrir seu próprio negócio 

sozinha, sendo uma mulher jovem, negra e de classe social 

desfavorecida. Foram vários os preconceitos que ela teve que 

superar e isso é representado numa das cenas em que ela 

conversa com os corretores do imóvel durante o baile em 

homenagem ao Príncipe Naveen. 

E foi justamente quando Tiana conheceu o Príncipe que 

sua vida teve mais uma reviravolta, pois até então ela não tinha 

planos de se casar, já que estava totalmente focada no seu 

objetivo enquanto empreendedora. Ao longo da estória, eles 

percebem que, apesar de serem muito diferentes, eles se 

complementavam. Então chegaram à conclusão de que poderiam 

formar uma parceria, tanto na vida pessoal quanto na 

empresarial. E foi então que decidiram que trabalhariam juntos 

para fazer do restaurante um grande sucesso. 

É possível, portanto, fazer um paralelo entre essa 

passagem do filme e a relação existente entre as equipes de 
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sucesso, posto que estas são formadas por pessoas com 

características e competências diferentes, tal qual os 

personagens Tiana e Naveen, do filme A Princesa e O Sapo. 

Ademais, evidencia-se que, dentro do contexto organizacional, 

as competências são compreendidas enquanto um conjunto 

formado por conhecimentos, habilidades e atitudes, mais 

conhecido como CHA. 

Mas o filme não se concentra apenas nas relações entre 

Tiana e Naveen. Outro personagem que ganha destaque é o 

crocodilo Louis, cujo sonho é o de tocar numa banda de música 

em New Orleans. Todavia, ele encontra grandes dificuldades, 

justamente pelo fato de ser um crocodilo e sua aparência não se 

“encaixar” nos padrões esperados pelas bandas. 

Evidencia-se um exemplo de que o talento de um 

profissional muitas vezes é desvalorizado devido às suas 

características físicas. Ser alto, baixo, gordo, magro, branco, 

preto, amarelo ou vermelho, ter tatuagem ou não, ter passado dos 

40 anos, ter crenças ou orientação sexual diferente daquela do 

selecionador ou gestor da empresa, nada disso está relacionado 

às competências de uma pessoa e, portanto, não interferirão nas 

suas capacidades de desenvolver as atividades laborais. 

A gestão da diversidade, prática gerencial utilizada pela 

administração de recursos humanos a partir da década de 1990, 
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traz justamente esses aspectos para serem discutidos nos 

ambientes laborais, levando gestores e dirigentes a refletirem 

sobre o que, de fato, eles esperam dos seus colaboradores: 

competência técnica aliada à competência comportamental ou 

meramente aparência física? 

As pessoas são diferentes. E que bom que assim o são. O 

único lugar aceitável para a frase “a se todos fossem no mundo 

iguais a você” é na poesia do Vinícius de Moraes. Fora isso... 

que bom que existe a diversidade, cada um apresentando suas 

idiossincrasias, ou seja, suas predisposições particulares para 

reagirem de maneira individual a um estímulo ou agente externo. 

As características peculiares do temperamento ou do 

comportamento das pessoas, as maneiras de agir específicas de 

cada um, são o que torna cada pessoa única e especial. 

Nunca antes se viveu um contexto corporativo tão 

exigente em termos da gestão da diversidade. Elementos 

relacionados à crescente internacionalização e à globalização 

das organizações estão exigindo que a gestão das equipes de 

trabalho se adeque e passe a conviver com mais tolerância, 

respeito e equilíbrio frente às várias culturas e nacionalidades 

dos colaboradores e, frequentemente, também incorporando 

relações à distância. 
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Que isso possa, portanto, ser cada vez mais levado em 

consideração pelas empresas e que os talentos sejam 

identificados e aproveitados, assim como aconteceu ao Louis 

que encontrou seu emprego ideal no novo restaurante da Tiana. 

 

 

Ficha técnica do filme:  
 
Título: The Princess and the Frog (Original) 
Ano produção: 2009 
Dirigido por: John Musker e Ron Clements 
Lançado no Brasil em: 11 de dezembro de 2009 
Duração: 97 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia; 

 Família; Fantasia; Musical; Romance 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Empreendedorismo 
Planejamento Estratégico 
Empoderamento feminino 
CHA 
Preconceito  
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Detona Ralph 
 

Mostrando várias fases que envolvem a Administração, 

Detona Raph dá um pause para refletir sobre vários temas que 

precisam ser mais presentes e valorizados nos negócios, dando 

start a uma leva de aprendizados importantes e mostrando o que 

pode significar o game over de muitas empresas. 

O filme começa revelando o universo onde vivem os 

personagens que terão suas estórias contadas ao longo da 

película: dentro das máquinas de jogos em um fliperama. O 

destaque, claro, vai para o personagem principal: Ralph, que 

vive no jogo ‘Conserta Felix Jr.’, junto com o Felix e outras 

pessoas, que moram em um prédio. A exceção na moradia é 

Ralph, que tem o lixão como a sua casa. 

Logo de cara, Ralph revela-se indignado e insatisfeito 

em relação ao seu trabalho, que consiste em detonar (destruir) o 

prédio para que Felix possa consertar todas as vezes que alguém 

depositar uma ficha na máquina que contém o seu jogo. O jogo 

ao qual ele faz parte está prestes a comemorar 30 anos e, por 

todo esse tempo, Ralph tem cumprido as suas funções, porém 

ele acredita que não está sendo valorizado como deveria. É 

importante para as empresas medir, de alguma forma, o grau de 



96 
 

satisfação dos seus colaboradores, pois trata-se de um 

importante indicador de Gestão. 

A insatisfação de Ralph é construída e elevada ao longo 

dos anos, devido à falta de reconhecimento que ele recebe das 

pessoas que estão à sua volta, que não valorizam, de certo modo, 

a importância que ele tem para o andamento do jogo. E o pior, 

destratam-no e escanteiam-no.  

Ele deixa claro tudo o que está sentindo em suas falas 

iniciais, demonstrando todos os seus incômodos e revelando 

que, quando o Felix faz um bom trabalho, ele recebe uma 

medalha, mas, em contrapartida, Ralph não recebe nada por 

detonar tão bem. O pensamento dele é compreensível, pois diz 

respeito a realizar aquilo que foi proposto. Ele realiza com 

excelência, porém, ao invés de medalha, ganha desprezo. 

Lógico que, no filme, a falta de reconhecimento de 

Ralph é defendida por ele ser um vilão. Mas, trazendo isso para 

o mundo real, a não valorização dos colaboradores gera a 

insatisfação dos mesmos e o aumento dessa insatisfação acarreta 

falta de produtividade e inúmeros problemas que prejudicam o 

andamento de um negócio. É ideal e recomendado às empresas 

possuírem Planos de Cargo e Salários, bem como Programas de 

Reconhecimento de Funcionários. 
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Por motivos fáceis de identificar e compreender, Ralph 

se demonstra cansado em relação ao seu trabalho de ser vilão, 

tanto que reforça isso na reunião dos Vilões Anônimos. E é 

confrontado por seus colegas de que seria perigoso mudar de 

carreira, até evidenciando a premissa de que não podemos mudar 

o que somos. É necessário destacar a elaboração de um Plano de 

Carreira, essencial para evitar frustrações futuras. 

Ralph fala que queria mudar de carreira para que 

conseguisse ter um amigo, uma medalha e, até mesmo, uma 

torta. O que ele queria não era algo tão difícil assim. Entender as 

motivações dos colaboradores e realizar ações com o objetivo de 

atendê-las é uma parte extremamente importante na Gestão de 

Pessoas. Indica-se fazer uso da Pirâmide das Necessidades de 

Maslow e do bom senso para compreender que existem 

inúmeras motivações e que cada pessoa, por ser única, é 

motivada de maneira diferente. Assim, é fundamental entender 

o todo e uni-lo às individualidades. 

Após sair da reunião dos Vilões Anônimos, Ralph tem 

que passar pela Estação Central de Jogos, e por uma verificação 

“aleatória” de um Regulador de Tensão. Duas reflexões sobre 

isto: primeiro, é indicado que as empresas possuam locais para 

que seus colaboradores de diferentes áreas possam interagir, 

assim como faz a maioria das empresas americanas de 
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Tecnologia. Isso é cultural na terra do Tio Sam, trazido por 

filosofias advindas das startups. Segundo, é imprescindível 

acompanhar as informações sobre os funcionários e ter 

indicadores de performance para verificar o que pode ser 

corrigido e aperfeiçoado. 

Voltando para casa, Ralph percebe que há uma festa em 

comemoração aos 30 anos do jogo que ele faz parte, porém, ele 

não foi convidado. Mas, mesmo sem o convite, ele foi. E ao 

chegar lá, fez o que faz de melhor: detonou. E assim, foi 

desafiado por Gene, um dos moradores do prédio, a conseguir 

uma medalha. E se assim o fizesse, ganharia a cobertura do 

prédio para morar. Gene desafiou, mas não o motivou. Sendo 

impossível não citar o quão relevante é buscar relações de 

trabalho saudáveis e que beneficiem colaboradores e empresa, 

criando vínculos duradouros. 

Com Ralph partindo para sua empreitada e com uma 

ficha sendo depositada no jogo Conserta Felix Jr., os 

personagens do jogo começam a sentir falta de Ralph e, de certo 

modo, se dão conta da sua importância para o funcionamento do 

game, pois sem ele para cumprir suas funções, o jogo não anda, 

e assim entra em manutenção. Entender a função e a importância 

de cada colaborador para os processos que são realizados em um 

negócio são fatores que podem determinar seu sucesso ou 
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fracasso. O conhecimento, habilidades e atitudes de um 

colaborador deve se encaixar na sua função para que ela seja 

realizada com excelência. Isso pode ser defendido no filme 

quando Ralph chega no jogo Missão do Herói e se sente perdido. 

Assim, com ele fora das suas funções, o caos é instalado em dois 

jogos. 

Ralph ficou desnorteado no Missão de Herói, pois cada 

jogo tem suas peculiaridades, porém, o objetivo de todos é o 

mesmo: entreter. Faz-se pensar sobre como as empresas devem 

agir, entendendo as peculiaridades das suas áreas, organizando-

as conforme as suas demandas, mas não deixando de vinculá-las 

ao seu objetivo principal. 

Contudo, Ralph consegue conquistar o seu objetivo, 

que era uma medalha, embora esse momento não fosse durar por 

muito tempo, pois ele passa a ser perseguido por um dos 

monstros que faz parte do jogo onde ele se encontra, e assim vai 

parar em outro jogo: o Sugar Rush. Chegando lá, ele encontra a 

serelepe Vanellope, que entra na estória para causar algumas 

reviravoltas, sendo a primeira pegar a medalha de Ralph. 

Vanellope é um bug que tem o objetivo de correr e 

utiliza a medalha de Ralph para tentar conquistar tal objetivo e 

ele só poderá reavê-la caso ela conquiste a corrida comandada 

pelo Rei Doce. Assim, Ralph faz um acordo com Vanellope, já 



100 
 

que ela quer correr e ele precisa ter sua tão sonhada medalha de 

volta. Possuir um bom relacionamento com todos os 

Stakeholders, bem como fazer acordos que tragam vantagens 

competitivas ao negócio, é muito importante para sobreviver 

nesse mundo tão competitivo. 

Com todo o caos causado pela saída de Ralph do seu 

jogo, e por sua passagem pelo Missão de Herói, a Sargento 

Calhoun e o Felix Jr. estão indo atrás dele. Em uma das cenas 

dos dois, Felix explica a expressão “virar turbo”, que fazia 

alusão a um famoso personagem de jogo: o Turbo. Quando o 

fliperama começou o jogo do qual o Turbo fazia parte, era o mais 

famoso do local, porém depois de um tempo chegou um novo 

jogo que roubou as atenções e escanteou o jogo do Turbo. Para 

tentar vingar seu jogo e sua história, ele foi para esse novo jogo 

e acabou criando um caos, que culminou na descontinuidade dos 

dois jogos. A jogada do Turbo pode ser retratada como uma 

concorrência desleal, semelhante ao que acontece no mundo dos 

negócios. Logo, as empresas devem estar preparadas para 

enfrentar situações como essa. 

Essa estória do Turbo também é ideal para refletir sobre 

como muitas empresas são engolidas pela concorrência quando 

não conseguem inovar. A inovação é um processo 

importantíssimo para a sobrevivência e crescimento de um 
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negócio. Não conseguir inovar em seus processos, produtos ou 

serviços pode acarretar a falência, ou seja, no fim da linha de um 

negócio. A capacidade de inovar tem que ser valorizada pelas 

empresas, de modo que fique estritamente ligada à sua Cultura 

Organizacional. 

A falta de Inovação já determinou muitos fechamentos 

de negócios que eram vistos como promissores ou já 

estabelecidos demais para falirem. Porém, a concorrência estava 

lá para desmentir esta premissa. É o caso da Blockbuster, que foi 

engolida pela Netflix, que até hoje consegue se firmar, mesmo 

com forte concorrência. Para se ter uma ideia, a Netflix começou 

com aluguel de DVDs, para depois se tornar uma marca 

poderosa no ramo dos streamings. 

Seguindo com o filme, Vanellope precisa de um carro 

para a corrida, já que o seu foi destruído. Ela leva Ralph para um 

jogo dentro do jogo e explica para ele que ali construirão um 

novo carro. Ralph acha que é uma péssima ideia e justifica na 

sua fala: “Eu não faço coisas. Eu quebro coisas”. Enquanto 

Vanellope retruca com: “Então parece que vai ter que sair do 

feijão com arroz, grandão”. Sair do feijão com arroz ou, 

simplesmente, sair da zona de conforto, também está 

relacionado a inovar e, mais pessoalmente, a ter a capacidade de 

evoluir e aprender novas habilidades.  
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Os profissionais que não conseguirem se adaptar às 

novas demandas do mundo dos negócios, estarão fadados a não 

conseguir alavancar suas carreiras, ou pior, nem ter uma carreira. 

Cada vez mais os negócios precisam de Profissional T-Shaped 

(Profissional em forma de T), ou seja, um profissional que seja 

especialista, mas que também possua habilidades generalistas. 

Era isso que Ralph precisava aprender e é o que muitos 

profissionais também precisam. 

Ralph até tentou sair da sua Zona de Conforto, mas as 

cenas que seguem à produção do carro mostram que esse 

processo não é tão fácil, e realmente não é. Entretanto, se faz 

necessário, a saída da Zona de Conforto, a passagem pela Zona 

do Esforço e a ida para a Zona de Aprendizagem, para que assim 

se expanda para a Zona da Superação e, enfim, chegue à Zona 

do Crescimento e que este seja contínuo.  

Após a conclusão de um processo um pouco 

desastrado, o carro estava pronto. Ralph analisou a situação do 

carro e suas expressões davam a entender que ele imaginava que 

Vanellope não gostaria do resultado. Assim, ele se antecipa 

achando algo que ela nem mesmo havia expressado ainda. Ralph 

age antecipando o que ele deduz que seria a percepção que 

Vanellope teria sobre o carro.  
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A conclusão desta cena mostra que, diferente do que 

Ralph havia “suposto”, Vanellope amou o resultado, ela amou o 

carro. Esse é o erro de muitos negócios em tentar antecipar com 

empirismo as percepções dos consumidores em relação aos seus 

produtos e serviços. Tentar usar apenas a imaginação para 

definir quais serão as expectativas e percepções dos clientes é 

errado e pode representar o fracasso de vendas e aceitação. 

O ideal é fazer uso das Pesquisas Mercadológicas para 

que as informações advindas possam nortear as ações a serem 

realizadas pelas organizações. Outra sugestão é lançar um MVP, 

sigla para Minimum Viable Product ou Mínimo Produto Viável, 

que significa construir uma versão simples para entregar uma 

proposta de valor e, assim, validar uma ideia e corrigir possíveis 

erros antes do lançamento oficial. 

O filme segue com Vanellope dizendo para Ralph que 

não sabe dirigir. Isso é uma supressa para ele, pois ela queria 

tanto participar da corrida, mas o essencial ela ainda não possuía. 

Isso faz com que Ralph a treine e nos leva à reflexão sobre 

muitos profissionais que desejam desenvolver uma atividade, 

mas não estão totalmente preparados para tal. A preparação é tão 

importante quanto a execução. Por exemplo, um atleta treina 

quatro anos para as Olímpiadas e, muitas vezes, disputa uma 
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medalha em uma competição que dura poucos minutos. Ganha 

a medalha quem estiver mais preparado. 

O treinamento desperta as habilidades de Vanellope, 

por isso sempre vale ressaltar a importância do Treinamento dos 

colaboradores, para que eles se sintam mais capacitados e 

confiantes na realização de suas funções. Além disso, Ralph 

ainda motiva Vanellope, quando ela tem dúvidas se está 

realmente pronta para correr. Ralph a motiva, pois entende como 

é se sentir desmotivado. Mais uma vez vale exaltar quão 

importante é a motivação, ou seja, ter um motivo para ação. 

Antes da corrida, o Rei Doce procura Ralph e lhe traz a 

medalha que ele tanto queria, explicando que ele não deveria 

deixar Vanellope correr, pois seria catastrófico. Isso deixa Ralph 

pensativo sobre o que fazer. O Rei Doce utilizou uma estratégia 

para tentar conseguir o que queria. Pensar e agir 

estrategicamente é necessário para o crescimento dos negócios. 

Por sua vez, Ralph agora teria que tomar uma decisão. O 

processo de Tomada de Decisão segue algumas etapas que 

culminam na escolha da melhor solução para um problema. 

Ralph estava dividido entre a emoção e a razão e escolheu agir 

com a razão, embora fosse um caminho doloroso. O problema 

aqui é que Ralph não deixou claro para Vanellope quais eram os 
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motivos de sua decisão. Deixar claro os motivos de uma decisão, 

é essencial para que esta seja bem aceita e assimilada. 

Após o rompimento da amizade com Vanellope, Ralph 

volta para o seu jogo, porém encontra um vazio e somente Gene 

para cumprir sua promessa e lhe entregar a chave da cobertura. 

Neste ponto, Ralph e todos os demais personagens do seu jogo 

já haviam percebido a importância uns dos outros e que, para 

que o jogo funcionasse, assim como para uma empresa 

funcionar, todos precisavam estar motivados e cumprir bem as 

suas funções. 

Na sequência, Ralph descobre que foi enganado pelo 

Rei Doce e parte em busca do resgate de Vanellope, acabando 

também por reencontrar Felix, que agora, de certo modo, 

consegue compreender os sentimentos que Ralph havia 

desenvolvido. Uma Gestão de Pessoas precisa, acima de tudo, 

ser humana, e nela a empatia jamais poderá ser deixada de lado. 

No filme, Felix, assim como os outros personagens, só 

conseguiram entender a insatisfação de Ralph pelo caos que ela 

causou. Mas, no mundo real, não precisa chegar a este ponto. 

Lembre-se: Pessoas precisam de pessoas.  

Vanellope chega na corrida e daí para frente a aventura 

é alucinante, com reencontro de personagens e a volta do Turbo, 

que se passava pelo Rei Doce. E, para completar, monstros e 
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mais monstros. Por ser um bug, Vanellope não pode sair do jogo 

em caos. Precisando fazer algo, Ralph ouve a Sargento Calhoun 

dizer que a solução seria o farol que só era encontrado no jogo 

Missão de Herói. Porém, Ralph lembra que na casa de Vanellope 

havia um lago de ice cola com mentos em cima, imaginando que 

derrubando todos os mentos no lago, poderia causar uma 

explosão que se assemelharia ao farol. 

Ralph parte para tentar cumprir sua missão, e mesmo 

com o Rei Doce voltando como monstro, ele não consegue 

frustrar o plano pensado por Ralph, que dá muito certo, e todos 

os monstros são executados, pela luz advinda da explosão. O que 

tinha a ver um farol com ice cola e mentos? Isso traz à tona o 

poder da criatividade, uma habilidade inerente a todos os seres 

humanos, que consiste na capacidade de resolver problemas por 

novos caminhos. Ralph sabia que ali não havia um farol, mas 

pensou de forma criativa sobre as coisas que havia no lugar em 

que ele estava e como combinando algumas dessas coisas ele 

poderia criar algo que remetesse a um farol, e mais, tivesse a 

mesma funcionalidade que o farol real teria.  

Ele havia visto alguns mentos caindo no lago quando 

esteve lá com Vanellope. O que ele imaginou naquele momento 

era que, se ele derrubasse todos os mentos, aquela ação seria 

potencializada. A imaginação antecede a criatividade. E logo 
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após o seu momento ‘eureka’, Ralph partiu em busca de validar 

a sua ideia. E conseguiu! Vale frisar que existe um processo 

criativo, e que este é potencializado quando o foco é na solução, 

e não no problema. Ralph sabia qual era o problema, o que ele 

estava buscando era a solução. E não se pode esquecer de 

enaltecer o processo de validação de uma ideia. 

Com tudo resolvido, Vanellope descobre que não era 

um bug, e sim uma princesa. Mas, ela quis fazer algumas 

mudanças, saindo da monarquia para a democracia 

constitucional. Vale salientar que mudanças nos negócios são 

necessárias, se forem identificadas melhorias que estas causarão. 

Ralph voltou para o seu jogo e houve a inserção de 

novos personagens nele, trazendo novidades ao ‘Conserta Felix 

Jr.’, tornando o jogo mais atrativo para os frequentadores do 

fliperama. Ao ponto que Ralph fala que o jogo estava sendo 

chamado de retrô, que para ele significava velho, mas legal. É 

importante pontuar a questão de posicionamento de marca ou 

reposicionamento. Uma marca que se posiciona de forma errada, 

ou que o seu posicionamento não retrata aquilo que ela deseja, 

jamais conseguirá obter sucesso, pois tal posicionamento diz 

respeito ao lugar em que ela quer ocupar na mente do seu 

público-alvo. 
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Por fim, Ralph, diferente do que era antes, agora passou 

a ser bem tratado, pois todos haviam entendido as suas 

necessidades. E Ralph havia entendido o seu propósito. É 

necessário que as empresas entendam as necessidades dos seus 

colaboradores, assim como é necessário que cada colaborador 

entenda o seu propósito, para agir com mais motivação. Vale 

encerrar com a frase do Mark Twain: “Os dois mais importantes 

dias da sua vida são os dias que você nasce e o dia que você 

descobre o porquê”. 
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Zootopia 
 

O que os animais podem ensinar sobre Gestão e temas 

ligados a ela? Bem, quando se trata do filme Zootopia, bastante 

coisa. A animação traz à tona muitos assuntos pertinentes para 

as organizações e para a jornada profissional e pessoal. E indica 

a trilha que se deve seguir e a que não se deve nem pensar em ir, 

quando se almeja o sucesso.  

O filme começa mostrando a coelhinha Judy que, ao 

apresentar uma peça na escola, revela que deseja ser policial no 

futuro. O seu desejo é motivo de chacota para alguns, pois nunca 

um coelho conseguiu ser policial. Mas ela defende seu sonho 

com uma frase: “Isso pode ser impossível para quem pensa 

pequeno”. E vale o alerta: não deixe mentes pequenas lhe 

convencerem de que seus sonhos são grandes demais. 

Após a peça, Judy é aconselhada por seus pais a desistir 

daquele sonho. Eles dizem que renunciaram aos sonhos deles e 

relaxaram, e pedem para que ela faça o mesmo, 

complementando que ela deveria seguir como seus 275 irmãos e 

se tornar uma plantadora de cenouras. O conselho ainda tem uma 

frase marcante: “O segredo é não acreditar muito nos seus 

sonhos”. Obviamente, entende-se a preocupação dos pais de 
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Judy sobre o futuro da filha. Os pensamentos deles são 

construídos com base naquilo que eles vivenciaram. O que se 

deve fazer nessas situações é filtrar muitas das coisas que se 

ouve, para que haja uma diminuição do desejo pela conquista. 

Além do péssimo conselho recebido, Judy ainda 

enfrenta outra situação adversa, quando tenta defender alguns 

amigos do grandalhão Gideon Grey. Ele a ataca e solta uma 

ironia sobre ela desistir. Após ele se retirar, ela retruca que não 

é mesmo de desistir e, de quebra, ainda recupera o que ele iria 

roubar. É importante ressaltar a determinação de Judy e o quanto 

ela não se deixa atingir por situações que poderiam muito bem 

jogar um balde de água fria naquilo que ela tanto almejava. Ser 

uma pessoa determinada diz respeito a possuir metas definidas, 

e está totalmente convencido de que irá alcançá-las, sempre 

estando motivado para caminhar em direção ao que tanto deseja.  

A determinação de Judy a leva, 15 anos depois, para a 

Academia de Polícia de Zootopia. Ela está a um passo de 

conquistar o seu sonho, porém não está sendo nada fácil. Ela está 

sendo péssima nas provas físicas que determinarão a sua 

formação. É possível ouvir várias vezes, o oficial responsável 

pela formação, gritar “já era” para cada fracasso de Judy nas 

provas. Porém, ao invés de desistir, ela passa a treinar 

intensamente. 
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Judy mostra que continua determinada. Além disso, 

vale destacar a questão do foco. Por vários motivos, as pessoas 

desfocam quanto aos seus objetivos. Ou seja, param de 

direcionar seus esforços para alcançar aquilo que desejam. Steve 

Jobs resumiu maravilhosamente bem o que é foco, na sua famosa 

frase: “Foco é dizer não”. Mas como assim foco é dizer não? 

Simples. Quando você diz sim a um objetivo, você precisa 

necessariamente, dizer um sonoro ‘não’, a tudo que não venha 

lhe ajudar a alcançá-lo.  

Com toda sua determinação e foco, o resultado não 

poderia ser diferente, Judy se torna com honra, a primeira 

policial coelho de Zootopia. E agora, sairá de sua cidade natal: 

Bunnyburrow. Antes de partir, seus pais expõem que estão com 

medo por toda aquela mudança, ao ponto que Judy retruca: 

“Temos que ter medo do próprio medo”. Pela situação, até se 

entende a expressão de Judy, mas vale ressaltar que o medo, 

muitas vezes, é aquele sentimento que nos impede de fazer uma 

besteira. O que não se pode é estar totalmente preso a ele, de 

forma que não se consiga fazer absolutamente nada. 

Na sua chegada à Zootopia, Judy já observa o quão 

diferente é sua nova cidade. Vale destacar como é importante a 

questão da adaptabilidade. É imprescindível estar pronto para se 

adaptar às transformações que podem e devem ocorrer em sua 
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vida, tanto no aspecto pessoal, como no profissional. Já 

estabelecida em sua nova moradia, Judy parte para seu primeiro 

dia na Central de Polícia, e lá é recebida por Benjamin, que 

acaba chamando-a de fofa e ficando em uma saia justa. Ele não 

fez por maldade, mas vale salientar a importância de as 

organizações estarem atentas às relações dos seus funcionários, 

para que sejam evitados casos de assédios morais ou mais 

graves. 

Ao entrar na reunião para dividir as funções, ela se 

depara com seus novos colegas e com o Chefe Bogo, que revela 

que há novos recrutas entre eles, mas que ele ‘não estava nem 

aí’. A atitude de Bogo deve ser evitada pelos gestores, que 

precisam valorizar os novos colaboradores que farão parte dos 

seus respectivos times. Se sentir parte de algo é importante para 

se estar motivado em dar o seu melhor. É indicado fazer a 

integração dos novos colaboradores através de eventos, palestras 

e apresentação do ambiente onde as tarefas deles serão 

realizadas. 

No fim da reunião, além do mau tratamento, Judy não 

ganha nenhuma missão especial, e sim, é colocada como guarda 

de trânsito. Embora ela questione o Chefe Bogo, dizendo que 

não é uma coelha de pelúcia, ele se mostra irredutível quanto à 

decisão. Ele diz que esse será o trabalho dela e que ela deve 
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conseguir aplicar umas cem multas por dia. Embora triste com a 

situação, Judy reflete após a saída de Bogo e diz que não vai 

tentar aplicar as cem multas, mas sim, duzentas multas antes do 

almoço. 

É incrível ver, além da resiliência de Judy, a sua 

proatividade. Ao invés de reclamar sobre a função na qual foi 

colocada, ela pensa em uma maneira de fazer o trabalho para 

superar as expectativas. Esse comportamento de Judy é bem-

visto pelas organizações atualmente, que buscam pessoas 

capazes de fazer a diferença e executar suas ideias e tarefas de 

forma excelente. Judy parte para realizar o que ela havia 

planejado, e assim consegue, aplicando as duzentas multas. 

Após alcançar o seu objetivo, Judy observa uma raposa 

indo na direção de uma sorveteria. Desconfiada, ela a persegue. 

Ao chegar, ela se depara com uma cena totalmente diferente do 

que ela esperava. A princípio, a raposa só estava querendo 

comprar um picolé para o seu filho. Com a raposa sendo 

destratada pelo atendente da sorveteria, Judy intervém, e faz uma 

ameaça, que diz a respeito à falta de higiene do atendente. É de 

suma importância as organizações presarem pela qualidade dos 

seus produtos e serviços e possuírem transparência para que os 

seus clientes possam ver como elas estão lidando com tal 

questão. Judy consegue fazer com que a raposa possa ser 
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atendida, mas ela finge ter esquecido a carteira. Judy acredita e 

paga o picolé para o suposto filho da raposa. Assim, ela conhece 

Nick, a raposa, e Finnick, “seu filho”. 

Mais tarde, Judy avista Finnick e algo suspeito lhe 

chama atenção. Ela então o persegue e vê que foi enganada. 

Finnick não era filho, mas sim, parceiro de falcatruas de Nick. 

Eles pegavam o picolé gigante da sorveteria e transformavam 

em muitos pequenos picolés, que chamam de patolé. Vendendo 

os mesmos para os hamsters. Embora uma verdadeira 

trambicagem, não deixa de trazer várias lições sobre 

empreendedorismo: a criatividade; a capacidade de processar 

um insumo e transformá-lo; o visual do produto advindo dessa 

transformação; o público-alvo devidamente escolhido. É uma 

verdadeira aula em meio ao trambique. Empreender exige 

conhecimento sobre vários temas e o domínio sobre o ramo em 

que se propôs a atuar. E no mais, paixão e trabalho duro. 

Depois de descobrir a trambicagem de Nick, Judy o 

confronta. E ele retruca falando algumas verdades 

inconvenientes para ela, que ainda termina com cimento em seus 

pés. Após esse episódio, Judy vai para casa e recebe uma ligação 

dos seus pais, que percebem sua farda de guarda de trânsito, e 

agradecem por, segundo eles, ela não ser uma policial de 

verdade. Aquilo machuca Judy, que encerra a ligação. Mais uma 
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vez ela precisa ter inteligência emocional e ser resiliente para 

não desistir. Vale salientar que desistir, diferente do que muitos 

falam, é sim uma opção. E que bom que assim o é, uma opção e 

não uma imposição. Logo, é só não optar por esse caminho e 

seguir em frente. Procure evoluir esta habilidade de lidar com os 

seus próprios sentimentos. 

No dia seguinte, Judy tem a chance de provar o seu 

valor. Ao se deparar com um assalto, ela corre em busca do 

assaltante. Depois de uma perseguição emocionante, ela 

consegue efetuar a prisão. Ao chegar na Central de Polícia, ela 

espera receber elogios, mas passa longe disso. O que ela recebe 

é uma super chamada de atenção do Chefe Bogo, que diz que ela 

causou um ‘fuzuê’ para capturar alguém que havia roubado 

apenas algumas cebolas. Vale destacar a importância de 

valorizar as conquistas dos seus colaboradores. É uma forma de 

motivá-los a alcançar uma maior produtividade. 

Judy está levando um sermão, até que entra na sala a 

esposa do Sr. Lontroza, que está desaparecido, assim como 

outros mamíferos. Após observar a angústia da Sra. Lontroza, 

Judy decide dizer que vai pegar aquele caso, mesmo sem seu 

chefe ter lhe dado algum tipo de permissão. Assim, logo que a 

Sra. Lontroza se retira, o Chefe Bogo demite Judy por 

insubordinação, mas ela é salva pela vice-prefeita Bellwether. 
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Ao invés da demissão, ela ganha 48 horas para solucionar aquele 

caso e, caso viesse a fracassar, ela teria que pedir para sair da 

polícia, como assim combinou com o Chefe Bogo. Para as 

organizações e para os profissionais é imprescindível saber lidar 

com projetos que demandam execução em um espaço curto de 

tempo. Um ótimo planejamento é essencial para estes casos. 

Ao começar sua investigação, Judy, atenta aos detalhes, 

encontra uma pista que a leva a Nick que, por sua vez, não quer 

ajudar, mas é forçado, após ter sua fala gravada por Judy. Na 

gravação ele revela que, devido ao seu empreendimento com 

patolés, ele fatura 200 dólares por dia, 365 dias por ano, e que 

isso acontece desde os seus doze anos (mas nunca de forma 

honesta ou pagando os devidos impostos). Nick então mostra 

que o seu negócio, mesmo sendo ilegal, é lucrativo. Não adianta 

insistir em algo que não está dando certo e não tem perspectiva 

alguma que possa obter sucesso. Persistir, sim. Insistir na 

maioria dos casos, pode ser sinônimo de perda de tempo e 

fracasso. 

Nick leva Judy a um centro naturalista. Lá eles 

encontram Yax, que diz que conhece o Sr. Lontroza, e que sabe 

alguém que pode ajudar, sendo que quem ajuda é ele mesmo, 

mostrando que tem uma super memória, embora ele não se 

atente a isso. Vale destacar o quanto é significante reconhecer as 



117 
 

suas próprias qualidades. Ter autoconhecimento e investir na 

evolução de suas habilidades, bem como na redução dos seus 

defeitos, faz com que você não haja como o Yax, que não se 

valorizava, mesmo com uma super habilidade, de lembrar até a 

placa do carro em que entrou o Sr. Lontroza. 

Com a placa do carro em mãos, eles têm tudo para 

descobrir mais informações sobre o caso. Nick então revela a 

Judy que possui um contato no Departamento de Trânsito e que, 

assim, facilitaria no processo que eles precisavam fazer. Então, 

eles partem para o Departamento e lá acontece um dos 

momentos mais hilários do filme. 

Ao chegar no Departamento de Trânsito, na parte da 

tarde, Judy percebe que todos os atendentes são preguiças e logo 

imagina que o serviço poderá ser lento. Para piorar a situação, o 

contato de Nick, um funcionário chamado Flecha, certamente 

deveria ser a preguiça mais lenta que trabalhava no local. 

Falando ‘va-ga-ro-sa-men-te’, Flecha demora uma infinidade 

para formular uma frase e outra infinidade para digitar a placa 

que Judy está ditando, ainda mais porque Nick o conta uma 

piada, e ele ainda quer contar para a sua ‘paixonite’. Quando ele 

termina de digitar e Judy tem acesso à informação que desejava, 

já era de noite. 
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Não tem como deixar de citar o assunto da Gestão 

Pública. A sátira que o filme faz na sequência do Departamento 

de Trânsito é um retrato do que se tornou a maioria esmagadora 

das organizações comandadas pelos poderes públicos. 

Complexas, burocráticas e extremamente lentas; processos e 

técnicas ultrapassadas; além do péssimo atendimento. Tudo isso 

vai totalmente contra o que deveria ser uma boa Gestão Pública, 

que deve assegurar que os recursos financeiros, humanos ou de 

outros tipos sejam adequadamente usados com o objetivo de 

tornar a atuação do setor público mais eficaz para desenvolver 

ainda mais um país e melhorar a qualidade de vida se seus 

habitantes. 

Com a informação em mãos, Judy e Nick encontram a 

limosine onde o Sr. Lontroza esteve na última vez que havia sido 

visto. Eles são capturados pelos capangas do Sr. Big, o chefão 

do crime que Nick já havia enganado. Quase que eles se dão mal, 

mas são ‘salvos pelo gongo’, pela filha do Sr. Big, que reconhece 

Judy, e avisa que ela a tinha salvado de uma tragédia, enquanto 

Judy perseguia um ladrão. Sr. Big dá mais uma pista e eles 

seguem para a casa do Sr. Manchas, o motorista do Sr. Big. 

Chegando ao local indicado, ao invés de mais informações, eles 

recebem um ataque, porém Judy consegue prender o Sr. 

Manchas. 
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Bogo e sua equipe chegam no local e Judy conta como 

foi o ataque, conduzindo o chefe até o local onde ela havia 

prendido o Sr. Manchas. Mas, para sua surpresa, ele havia  

“fugido”. Bogo, então, pede o distintivo de Judy, mas Nick 

intervém com um bom discurso e defende que Judy ainda tem 

10 horas para resolver o caso. Vale destacar a importância da 

persuasão e das técnicas de negociação. As organizações 

precisam de profissionais preparados para negociar os seus 

interesses. 

Após isso, Nick conta um pouco da sua história para 

Judy e o motivo que o fez se tornar trambiqueiro. Essa cena 

mostra que, muitas vezes, as pessoas aceitam como regra o que 

dizem sobre ela. Cuidado com essa armadilha. O filme segue e 

eles buscam a ajuda da vice-prefeita Bellwether. Durante a 

ajuda, ela demonstra que está insatisfeita com o seu trabalho. Ao 

invés de vice-prefeita, ela se sente como uma secretária. E ainda 

é enfática ao dizer que foi enganada pelo Prefeito Leãonardo, 

que só queria os votos das ovelhas. 

É válido citar a importância de as organizações agirem 

com bastante clareza para com os seus colaboradores, em 

relação a quais são as responsabilidades advindas dos seus 

respectivos cargos, bem como quais as suas verdadeiras 

atribuições e quais as tarefas eles podem e devem executar; e até 
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onde eles possuem poder de ação e decisão. Isso, com toda 

certeza, evitará transtornos e futuros problemas. 

Bellwether mostra as câmeras da cidade e eles 

descobrem que o Sr. Manchas foi capturado por lobos, que eles 

acreditam que sejam os “uivantes” que haviam ouvido falar. 

Seguindo o carro pelas câmeras, eles o perdem, mas com o 

conhecimento “trambiqueirístico” de Nick, eles conseguem 

achá-lo. Vale salientar a importância de as organizações 

possuírem em suas equipes, pessoas com habilidades e 

conhecimentos diferentes, mas que se complementam. Isso 

forma equipes fortes e altamente eficazes. 

Indo ao local descoberto, Judy e Nick encontram o Sr. 

Lontroza e os outros desaparecidos, todos agindo de maneira 

selvagem. Lá, também, eles encontram o prefeito, que estava 

encobrindo tudo aquilo, com medo de perder o seu cargo. Judy 

e Nick quase são pegos, mas escapam e acionam a polícia, 

decretando a prisão, do agora ex-prefeito Leãonardo. Porém, o 

caso não estava totalmente resolvido. Mais selvagens surgem e 

os ataques continuam. Judy discute com Nick por conta de uma 

fala em seu discurso sobre o fator biológico pesar para os ataques 

serem apenas de predadores. E, pela cidade, os predadores 

começam a sofrer preconceito. 
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Bellwether se torna a nova prefeita e convoca Judy e o 

Chefe Bogo para uma reunião, pedindo para que Judy seja o 

rosto da campanha para ações que visam melhorar a cidade. Judy 

não aceita por tudo que está acontecendo, além disso, desiste de 

ser policial e volta para a sua cidade natal. Já em Bunnyburrow, 

Judy está muito triste, mas isto está prestes a mudar. Seus pais 

contam que agora trabalham com Gideon Grey, que é 

confeiteiro. Vale falar sobre a questão da importância de 

estabelecer parcerias que beneficiem o seu negócio. Gideon 

chega para pegar sua encomenda e aproveita para pedir 

desculpas a Judy. Mais do que isso, Gideon, junto aos pais de 

Judy, comenta sobre as “uivantes”, que são plantas tóxicas. 

Logo, Judy liga os pontos e volta rapidamente para Zootopia. 

Já em Zootopia, Judy faz as pazes com Nick e eles 

partem para solucionar de vez o caso. Com ajuda do Sr. Big, eles 

chegam em Doug, que é o responsável pela produção dos 

“uivantes”. Depois de uma aventura explosiva, Nick consegue 

guardar uma prova. Tal prova, é pedida pela prefeita, que 

rapidamente os encontrou. E aí está a grande surpresa do filme: 

Bellwether era a vilã e agora ela quer acabar com Judy e Nick, 

para continuar o seu plano. Contudo, ela não consegue, pois eles 

foram mais espertos. 
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Judy e Nick gravam a confissão da prefeita, que logo é 

presa com a chegada do Chefe Bogo e sua equipe no local. Para 

os que tinham sido infectados com as “uivantes”, um antídoto 

foi desenvolvido, que os curava em poucos dias. Vale observar 

que Judy poderia ter continuado em sua cidade, mas optou por 

voltar para completar o seu trabalho. Muitas vezes, as pessoas 

começam alguns projetos e não terminam. É necessário agir 

como Judy, ou seja, ter determinação, foco e acreditar que é 

capaz. 

Agora sim, chegou ao final. Nick aceita o convite de 

Judy para se tornar policial e ela faz um belo discurso. Destaca-

se algumas partes: “Todos temos limitações e todos cometemos 

erros”; “A vida real é difícil”; e “Tentem. Tentem fazer do 

mundo, um lugar melhor. A mudança começa em você”. Judy 

conseguiu. Ela sonhou, acreditou e foi atrás. E deixou pelo 

caminho inúmeros ensinamentos, assim como deixaram 

ensinamentos, aqueles que a cercaram nessa estória. Judy agora 

é policial, tem Nick como parceiro e eles pegam ótimos casos 

para resolver. Ela venceu, não por ser diferente, mas por lutar 

para ser a melhor e se tornar melhor todos os dias. Vale finalizar 

com a frase do famoso designer Jhonatan Ive: “É muito fácil ser 

diferente, mas muito difícil ser melhor”. Então, não tenha medo 

de ser diferente, mas busque ser melhor. 
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Ficha técnica do filme:  
 
Título: Zootopia (Original) 
Ano produção: 2016 
Dirigido por: Byron Howard e Rich Moore 
Lançado no Brasil em: 17 de março de 2016 
Duração: 108 minutos 
Classificação: L - Livre para todos os públicos 
Gênero: Animação; Aventura; Comédia;  
Família; Mistério; Policial 
Países de Origem: Estados Unidos da América 
 
 
Temas sugeridos para reflexão: 
 
Foco 
Resiliência 
Proatividade 
Gestão da Diversidade 
Empreendedorismo 
Gestão Pública 
Gerenciamento de Crises 
Motivação 
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A Magia da Administração 
- uma visão organizacional nas “entrelinhas” das 

animações Disney -  
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