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Apresentação

Conta a história que um casal tomava café no dia de suas bodas de ouro. 
A mulher passou manteiga na casca do pão e a entregou ao marido, 
ficando com o miolo. 

Ela pensou: “Sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo 
demais meu marido e, por cinquenta anos, sempre lhe dei o miolo. Mas 
hoje quis satisfazer meu desejo. Acho justo que eu coma o miolo pelo 
menos uma vez na vida”.

Para sua imediata surpresa, o rosto do marido se abriu em um 
largo sorriso e ele lhe disse:

– Muito obrigado por este presente, meu amor. Durante cinquenta 
anos, sempre desejei comer a casca do pão, mas, como você sempre gostou 
tanto dela, jamais ousei lhe pedir!

Esta história, de autoria desconhecida, ilustra, para mim, o 
maior problema encontrado nas empresas: a falta de comunicação 
entre os setores. Problemas que poderiam ser resolvidos rapidamente 
muitas vezes se agravam, a ponto de causar rupturas nas relações 
pessoais. Quando o caldo entorna e se analisam as causas, o que se 
constata é a completa falta de comunicação com respeito às reais 
necessidades e expectativas a serem atendidas de ambas as partes. 

Por isso, sempre digo que as três coisas mais importantes para 
melhorar a qualidade e a produtividade em uma empresa são: em 
primeiro lugar, a comunicação; em segundo lugar, a comunicação; e, 
em terceiro lugar, a comunicação. 

A arte da comunicação está em fazer as pessoas compreenderem 
plenamente o significado das mensagens. Há anos trabalho como  
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coachig auxiliando pessoas a compreenderem melhor a complexida-
de das relações no mundo moderno e a se tornarem bem-sucedidas 
naquilo que fazem.

O processo de coaching ajuda o indivíduo a mudar compor-
tamentos que estejam impedindo seu progresso. Isto se dá, basica-
mente, por meio da reflexão. A utilização de parábolas, fábulas, 
lendas, histórias reais, curtas e interessantes, foi uma fórmula que 
adotei para ajudar as pessoas a refletirem sobre temas como moti-
vação, trabalho em equipe, liderança, superação, mudanças, den-
tre tantos outros que estão presentes nas relações interpessoais. 
Uma história prende a atenção e sempre traz uma mensagem 
positiva para reflexão.

As fontes e as origens das histórias são as mais diversas, como 
contribuições recebidas dos ouvintes das rádios onde atuei e atuo 
como colaborador  (atualmente na  Rádio Bandeirantes AM 840 
e FM 90,9, em São Paulo), pequenas adaptações de textos de 
livros, artigos em revistas, anotações em palestras, sites da internet 
etc. Procurei relacionar na bibliografia deste trabalho todas as 
obras que me serviram como fonte de leitura e inspiração durante 
todos esses anos.

Uma última consideração que gostaria de fazer é sobre a forma 
de explorar o significado das histórias no livro. São múltiplos os 
ensinamentos que podemos extrair de cada passagem. O leitor não 
deve considerar como única a perspectiva do ensinamento comen-
tado. Com reflexão e criatividade, muitas outras lições poderão ser 
extraídas de um mesmo conto. 

Bom proveito!
Alexandre Rangel
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O que podemos aprender  
com os gansos selvagens 

Podemos aprender muito com os gansos selvagens. Quando um gan-
so bate as asas, por exemplo, voando numa formação em V, cria um 
vácuo para a ave seguinte passar, e o bando inteiro tem um desempe-
nho 71% melhor do que se voasse sozinho.

Sempre que um ganso sai da formação, sente de súbito a resis-
tência do ar por tentar voar sozinho e, rapidamente, volta para a 
formação, aproveitando o vácuo da ave logo à frente.

Quando um ganso líder se cansa, ele passa para trás, e imedia-
tamente outro assume o seu lugar, voando para a posição da ponta.

Na formação, os gansos que estão atrás grasnam para encorajar 
os da frente a aumentar a velocidade.

Se um deles adoece, dois gansos abandonam a formação e 
se guem o companheiro doente, para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam 
com ele até que esteja apto a voar de novo ou venha a morrer. Só 
depois disso eles voltam ao procedimento normal com outra forma-
ção ou vão atrás de outro bando.

A lição dos gansos:

■■ Pessoas que compartilham uma direção comum e senso de 
comunidade podem atingir mais facilmente os objetivos.

■■ Para atingir nossos objetivos, é necessário estar junto daqueles 
que se dirigem para onde queremos ir, dando e aceitando ajuda.

■■ É preciso haver um revezamento na liderança e nas tarefas 
pesadas. As pessoas, assim como os gansos, dependem umas 
das outras.
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■■ Precisamos assegurar que nosso grasnido seja encorajador 
para nossa equipe e que a ajude a melhorar seu desempenho.

■■ É preciso estar ao lado dos colegas também nos momentos 
difíceis.
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O importante  
é começar

É curioso observar como a vida na empresa muda depois que ela 
passa a trabalhar sintonizada com os conceitos de qualidade, implan-
tando uma gerência mais participativa, valorizando ideias e sugestões 
dos funcionários, definindo responsabilidades de forma mais clara 
para todos. Mas isso não acontece da noite para o dia. É preciso 
entender que, embora esse seja o caminho certo a ser trilhado, os 
resultados não são imediatos. O essencial é dar o pri mei ro passo e 
continuar promovendo a melhoria contínua.

Observe estas verdades: a mais longa caminhada só é possível 
passo a passo… O mais belo livro do mundo foi escrito letra por 
letra… Os milênios se sucedem segundo a segundo… As mais violen-
tas cachoeiras se formam de pequenas fontes… Não fossem as gotas, 
não existiriam as chuvas… A mais bela construção não se teria efetu-
ado não fosse o primeiro tijolo…

O processo de mudança não é fácil nem rápido, mas vale a pena 
tentar! 

Vamos lá, não perca a oportunidade. Transforme gradual mente 
sua empresa, introduzindo pouco a pouco conceitos de qualidade.
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