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O único homem educado é aquele que 
aprendeu como aprender, como adaptar-se à 
mudança; é o homem que compreendeu que 

nenhum acontecimento é seguro, e que 
somente o processo de buscar o 

conhecimento fornece a base para a 
segurança. 

 (Carl Rogers) 



RESUMO 
 

No mundo corporativo de hoje, Gestores com determinadas responsabilidades estão 

cada vez mais adoentados devido as constantes cobranças e pressões das 

Organizações para se manterem “ vivas ” no Mundo Globalizado, deixando para o 

segundo plano um dos principais valores interno , a Gestão de Pessoas, que irá 

produzir  indivíduos sem capacidade e habilidades de suportar determinados climas 

organizacionais e que irá influenciar negativamente seus subordinados e superiores, 

não obtendo de suas  equipes  os resultados esperados pela a Organização. Para 

se sobressair nesse ambiente , e através da Gestão do Conhecimento, o Gestor 

deverá buscar mudanças para  reagir diante das adversidades,  ter a capacidade de 

absolver positivamente as pressões ,superar obstáculos, ser flexível, confiante, 

criativo e ter adaptabilidade. Para conseguir  essas mudanças os  conceitos de 

Resiliência é amplamente utilizada para que as pessoas se sintam psicologicamente 

seguras nas tomadas de decisões, administrando suas emoções para um bem estar 

dentro e fora da Organização.   

 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Gestão do Conhecimento, Resiliência. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo corporativo de hoje, Gestores com determinadas responsabilidades 

estão cada vez mais adoentados , devido as cobranças e pressões das Organiza-

ções para se manterem “vivas”  no Mundo Globalizado. 

Produzindo pessoas sem capacidades e habilidades de suportar determinados 

climas organizacionais e que irá influenciar negativamente seus subordinados e su-

periores, não conseguindo produzir com sua equipe os resultados esperados pela a 

Organização. 

 Para se sobressair nesse ambiente, reagir diante da adversidade e transmitir 

confiança, o Gestor Líder, deverá ter a capacidade de absolver pressões, ser flexí-

vel, confiante, criativo e ter adaptabilidade. Segundo Eduardo Carmelo ( Supere! A 

arte de lidar com as  adversidades ) “ Essas qualidades o levarão a patamares mais 

altos de conhecimento e compreensão sobre quem é você e qual será a melhor for-

ma de viver a vida e lidar com situações de pressão”. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

 Obter capacidade de transformar pressões do ambiente corporativo em 

resultados positivos com as equipes de trabalho. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Aprofundar nos métodos e novos conceitos de resiliência para absolver 

os desafios e conduzir com liderança em busca de objetivos e resultados. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, os países tiveram que se reestruturarem 

economicamente e financeiramente, com objetivos de gerar empregos e aumentar a 

produção agrícola para atender a demanda da população. 

 

Com a divisão dos países em dois blocos, o capitalismo liderados pelos Esta-

dos Unidos e o socialismo pelo União Soviética , iniciou-se a disputa para se obter 

os melhores resultados e conquistas , ou seja, ser o melhor entre os melhores. 

 

Segundo Levon Boligian, “ o sistema politico-financeiro é a forma como uma 

sociedade organiza sua economia, envolvendo as relações de trabalho e a maneira 

como ocorrem a produção, a distribuição e o consumo das mercadorias produzidas. 

Dessa forma, é o sistema político-econômico que orienta a organização de uma so-

ciedade e de seu espaço, uma vez que estabelece as relações entre os indivíduos 

no processo de produção, além disso, determina a organização das instituições jurí-

dicas e politicas dessa mesma sociedade, direcionando assim sua vida “ 

 

Com uma  melhor organização , os Estados Unidos , através do sistema poli-

tico-financeiro voltado ao capitalismo, se sobressaiu e influenciou a maioria  dos paí-

ses ao redor do mundo. Esse sistema  que se baseia na livre concorrência em busca 

obsessiva  de lucros e uma sociedade divida em classes, voltou-se para o  alto de-

senvolvimento tecnológico , integrando através da informação rápida todos os povos 

, transformando assim em um  “ Mundo Globalizado “ 

 

Com a globalização, as empresas para  se manterem  “vivas” tiveram que se 

adequarem a nova economia  mundial e as exigências impostas na competividade e 

geração de lucros em períodos cada vez mais curto, afetando diretamente , em mui-

tos casos, a alma da empresa, que são os trabalhadores. 

 

Nesse ambiente de trabalho, agora chamado de “ ambiente corporativo “, de-

vido as exigências para as mudanças, as pressões  para se obter resultados positi-
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vos, cumprimento de metas , lucros altíssimos e a  liderança no mercado financeiro, 

os trabalhadores estão psicologicamente e fisicamente no limite, contraindo assim 

as doenças dos  “ tempos modernos “. 

 

Entre os principais sinais dos distúrbios mentais e físicos comumente associ-

ados ao sofrimento no trabalho, tais como estresse e depressão, estão: 

- Desânimo; 

- Insônia; 

- Cansaço; 

- Desinteresse; 

- Diminuição no relacionamento com os colegas de trabalho; 

- Irritação; 

- Dores musculares sem outros motivos aparentes; 

- Ansiedade; 

- Dificuldade de concentração no trabalho. 

 

Essas doenças estão, cada vez mais,  afastando os trabalhadores do seus 

postos de trabalho, ocasionando um efeito contrário nas expectativas das empresas, 

com relação aos seus colaboradores, que em muitas das vezes não percebem de 

que algo deveria mudar. 

 

Segundo o sociólogo norte-americano Richard Sennetti, que constatou uma 

mudança fundamental nas relações de trabalho nos últimos anos, com sérias con-

sequências tanto para os empregados quanto para as empresas. “ Essas mudanças 

na organização de trabalho nos últimos 15 anos se caracterizaram pelo fato de os 

relacionamentos, as relações entre as pessoas terem se enfraquecido. As pessoas 

perderam sua identidade, elas passaram a se concentrar somente em cenários de 

curta duração, tornando-se camaleões. Elas vêm fazendo tudo para aumentar seu 

valor de mercado”. 

 

Em busca da sobrevivência nesse meio corporativo e devido a necessidade 

de se manter ativamente produtivo e com condições de suportar essas pressões 

sem afetar ou minimizar esses efeitos na saúde mental e física dos colaboradores , 
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se desenvolveu os estudos e os benefícios de ser “ Resiliente” a esse meio compet i-

tivo. 

 

O presente estudo tem por finalidade descrever os conceitos e os benefícios 

da Resiliência voltada para as ciências humanas, com foco na Gestão Estratégica 

de Pessoas , que as empresas poderiam adotar em programas de desenvolvimento 

nos processos de Gestão de Mudanças. 

 

Será abordado a capacidade do colaborador lidar com problemas, superar 

obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, através dos conceitos da: 

- Administração das Emoções; 

- Controle dos impulsos; 

- Empatia; 

- Otimismo; 

- Análise Causal; 

- Auto Eficácia; 

- Alcance de pessoas. 

 

Por fim , o estudo apresentará  mudanças para que as   pessoas possam  se 

relacionarem da melhor maneira possível, em qualquer ambiente , seja nos meios 

corporativos ou familiar , em beneficio de uma vida mais saudável. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 O método de pesquisa do estudo será teórico, envolvendo as áreas de Ges-

tão de Pessoas , focando no auto conhecimento e mudanças. A principio as fontes 

de pesquisa será em torno dos escritores, Eduardo Carmello, Frederic Flach,, José 

Tavares, Maria Claudia de Oliveira Santos, Irineu Antônio Pedrotti, entre outros. 

Também haverá questionários que será enviado através de sites ou e-mail aos auto-

res. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho estará estruturado em quatro seções. 

 

 A seção 1 apresentará  a Introdução , que é composto pelos seguintes itens: 

Tema, Objetivos, Justificativa, Metodologia. 

 

 A seção 2 retratará a Gestão de Pessoas, os males para a saúde nos ambien-

tes corporativos. 

 

 A seção 3 retratará a Gestão do Conhecimento , os benefícios da resiliência, 

para suportar as pressões e cobranças nos ambientes corporativos 

 

 A seção 4 , conclusão 
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – TEMA:  “  ESTUDO SOBRE O AMIENTE 

CORPORATIVO, OS BENEFICIOS DA RESILIÊNCIA “ 

 

 

 
jul ago set out nov dez jan fev mar 

Ampliação das referências  x x x x  x x 
 

    
Revisão do projeto - Seção 
1 X 

       
  

Seção 2, subseção 2.1 – 
Ambiente Corporativo   X  

    
      

Seção 2, subseção 2.2  - 
Males de Ambientes de 
exacerbada competição 

   X x     
   

  

Seção 3 – subseção 3.1 – 
Benefícios da resiliência   

 
X  x 

     
Seção 3 – subseções 3.1.1 
Administração de 
Emoções, 3.1.2 Controle 
dos Impulsos, 3.1.3 
Otimismo 

   X X     

Seção 3 – subseção 3.1.4 – 
Empatia,   3.1.5 – Analise 
causa, 3.1.6 Auto eficácia; 
3.1.7 – Alcance de Pessoas 

       
 

X X 
   

Seção 3 -  Redação - 
Análise         

 
X  x 

  
Seção 4 Conclusão             X x    

Revisão final               X x  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em busca de uma melhor qualidade de vida , há diversos estudos relaciona-

dos a resiliência , voltada a áreas da Educação, Sociologia, Psicologia , Medicina 

e Administração. 

 

Os estudos relacionados a Administração, gira em torno dos processos de 

gestões de mudanças entre as pessoas , com a intenção de fornecer conheci-

mento para  acompanhar e suportar da melhor maneira possível  as dinâmicas e 

evoluções de cada empresa , que busca o desenvolvimento e a competividade 

no mercado econômico. 
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2.1  FICHAMENTOS 

 

FICHAMENTO 1 - DOCUMENTAÇÃO - LIVRO 
 
Aluno: Edson José Machado Branco__ Turma ____H___________TIA 7116090-6__ 
 
Tema: As características e o perfil de um excelente Gestor perante aos seus subordinados e 
superiores 

 

Autor(es): HARDINGHAM, Alison 

Organizador (es):  

Coordenador (es): Clemente Raphael Mahl 

Editor (es): Livraria Nobel S/A 

Tradutor(es): Pedro Marcelo Sá de Oliveira e Giorgio Cappelli 

Título e subtítulo da 
obra: 

Trabalho em Equipe - Agindo pelos mesmos motivos; convivendo com erros e acertos ; 
contando com as habilidade de um lider 

Título e subtítulo do 
capítulo: 

 

Autor (es) do capítulo: HARDINGHAM, Alison 

Edição: 2000 

Local de publicação: Estados Unidos 

Editora: Abril S/A 

Data da publicação: 1995 

Coleção: Working in Teams 

Páginas: 1 – 61 

Intervalo de páginas do 
capítulo: 

20 

Volume: 1 

(para livros na internet) 
Disponível em: 

 

(para livros na internet) 
Acesso em: 

 

Resumir o conteúdo - apontar o assunto, objetivos, método, principais resultados e conclusão. Apontar os dados que 
podem fornecer subsídios para o seu trabalho (resultados obtidos, opiniões ou citações). 

 
Assunto: A diferença entre equipe e grupo , como liderar a equipe 
Objetivo: obter os melhores resultados de uma equipe 
Método: exemplos de equipes em diversos tipos de organizações, com testes e questionários 
Principais resultados: o aprendizado para comandar uma equipe de sucesso. 
Conclusão: no ambiente corporativo a visão e a habilidade do líder perante a sua equipe e torna-la bem -sucedida 
Resumo: as ações e reflexões do Gestor perante a sua equipe de trabalho, no comando de reuniões  produtivas e objetivas 
, administrando o tempo e  focando no assunto em discursão. 
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FICHAMENTO 2 - DOCUMENTAÇÃO - LIVRO 
 
Aluno_Edson José Machado Branco__ Turma ____H___________TIA 7116090-6__ 
 
Tema: Estudo sobre o ambiente corporativo, como podemos sobressair em situações 
adversas. 

 

Autor(es): CARMELLO, Eduardo 

Organizador (es):  

Coordenador (es):  

Editor (es): Editora Gente 

Tradutor(es):  

Título e subtítulo da 
obra: 

Resiliência – A transformação como ferramenta para construir empresas de valor 

Título e subtítulo do 
capítulo: 

 

Autor (es) do capítulo:  

Edição: 2008 

Local de publicação: São Paulo - Brasil 

Editora: Editora Gente 

Data da publicação: 2008 

Coleção:  

Páginas: 168 

Intervalo de páginas do 
capítulo: 

 

Volume: 1 

(para livros na internet) 
Disponível em: 

 

(para livros na internet) 
Acesso em: 

 

Resumir o conteúdo - apontar o assunto, objetivos, método, principais resultados e conclusão. Apontar os dados que 
podem fornecer subsídios para o seu trabalho (resultados obtidos, opiniões ou citações). 

 
Assunto: Conceitos e explicações  de resiliência no mundo corporativo 
 
Objetivo: promover mudanças nas pessoas e nas empresas 
 
Método: exemplos de situações adversas, como superá-las  
 
Principais resultados: aplicação dos conceitos para uma melhor qualidade de vida 
 
Conclusão:  crescimento pessoal e profissional 
 
Resumo: segundo Eduardo Camello, em entrevista no seu site: www.entheusiasmos.com.br,  "O profissional resiliente tem 
três principais características: ele é antenado no mercado e detecta os sinais de oportunidades, frente a mudanças ou 
adversidades, sem ficar só olhando para o lado ruim da situação; ele consegue entregar o que promete; e ele é capaz de 
promover mudanças estratégicas e entender seu valor" 
 
Obs.: estarei iniciando a leitura do livro. 
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FICHAMENTO 3  - DOCUMENTAÇÃO - LIVRO 
 
Aluno_Edson José Machado Branco__ Turma ____H___________TIA 7116090-6__ 
 
Tema: “ Estudo sobre o ambiente corporativo, os benefícios da Resiliência.” 

 

Autor(es): PIOVAN, Ricardo 

Organizador (es):  

Coordenador (es):  

Editor (es): Reino Editorial 

Tradutor(es):  

Título e subtítulo da 
obra: 

Resiliência – Como Superar Pressões e Adversidade no Trabalho 

Título e subtítulo do 
capítulo: 

 

Autor (es) do capítulo:  

Edição: 2009 

Local de publicação: São Paulo - Brasil 

Editora: Reino Editorial 

Data da publicação:  

Coleção:  

Páginas: 160 

Intervalo de páginas do 
capítulo: 

 

Volume: 1 

(para livros na internet) 
Disponível em: 

 

(para livros na internet) 
Acesso em: 
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Resumir o conteúdo - apontar o assunto, objetivos, método, principais resultados e conclusão. Apontar os dados que 
podem fornecer subsídios para o seu trabalho (resultados obtidos, opiniões ou citações). 

 
Assunto:  Resiliência – a capacidade das pessoas enfrentarem  os problemas e se adaptarem as mudanças  
 
Objetivo: abordagem em detalhes da Resiliência 
 
Método: esclarecimentos e  respostas das incertezas e conflitos nos ambientes corporativos  
 
Principais resultados: aplicação dos conceitos para as  mudanças exigidas nos tempos modernos   
 
Conclusão:  crescimento pessoal e profissional 
 
Resumo: segundo Ricardo Piovan , “Devido a sua capacidade de superação, as pessoas resilientes alcançam feitos 
extraordinários que muitas vezes as colocam em evidência”, será abordado os seguintes princípios: 
 
1. Ter consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas.  
2. Compreender a natureza humana e buscar o contato com seu Eu Superior.  
3. Persistir lutando para superar as adversidades.  
4. Encarar o problema, tomar as decisões necessárias e investir energia para solucioná-lo.  

5. Entender que as dificuldades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. 
 
Obs.: estarei iniciando também a  leitura desse livro. ( segundo livro ) 
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