
MANUAL DE
 
SOBREVIVÊNCIA

PARA EXECUTIVOS
 
EM TEMPOS DE CRISE



O que você precisa
entender imediatamente nesse tempo de

crise é:
 

1.    Entender o Mundo VUCA e suas
contradições
 

 
2.    Pra todo Caos, haverá uma Ordem (e
vice-versa)
 
 
3.    Eu, o Líder-Executivo (comigo, com meu
líder, com meus pares, com meus liderados)
 
 
4.    Soluções que devem ser criadas “on
demand”
 
 
5.    VUCA de novo, só que com outro olhar...



Você deve estar se perguntando o que é VUCA! Calma.... Eu já te
explico isso e muitas outras coisas detalhadamente ao longo desse
e-book. 
 
 
“O imprevisível gera a oportunidade de ser o que nunca fui”
 
 
1.    Entender o Mundo VUCA e suas contradições
 
“A situação está muito difícil!”
 
“Ainda vai piorar antes de melhorar!”
 
“Nunca pensei que viveria para ver o que está acontecendo!”
 
“O que será que vai acontecer?”
 
“E as pessoas? E a economia? E os empregos?”
 
Essas e outras questões estão impregnando a cabeça de vários,
muitos, talvez quase todos os executivos que estão liderando um
movimento de guerra.
 
 
 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html



Sim, estamos em uma guerra e teremos que agir de acordo. Uma
guerra invisível, contra um inimigo insuspeito e ardiloso que, tem
como arma, o medo e o pânico.
 
Nesse momento, o líder executivo tem um requisito imprescindível
para lutar: sua saúde física e mental. Manter o “corpomente” em
estado de excelência são as armas que temos para vencer essa
guerra que deverá durar alguns meses.
 
Os números mostram os efeitos dos comportamentos das pessoas
e agora é hora de você decidir que comportamentos terá nesses
dias que nos esperam. 
 
Com o mundo se tornando cada vez mais volátil, incerto, complexo
e ambíguo (VUCA – no Inglês) exige uma preparação maior para
uma resposta assertiva a cada mudança. 
 
“Vivemos em um mundo que muda constantemente, se tornando
mais instável a cada dia, onde mudanças grandes e pequenas
estão se tornando mais imprevisíveis - e elas estão ficando cada
vez mais dramáticas e acontecendo cada vez mais rápido. À
medida que os eventos se desenrolam de maneiras
completamente inesperadas, torna-se impossível determinar causa
e efeito.
 
Está ficando mais difícil antecipar eventos ou prever como eles se
desenrolam; previsões históricas e experiências passadas estão
perdendo sua relevância e raramente são aplicáveis   como base
para prever a forma do que está por vir.
 
Está se tornando quase impossível planejar investimentos,
desenvolvimento e crescimento, à medida que se torna cada vez
mais incerto o rumo da rota.
 
 
 
 



Nosso mundo moderno é mais complexo do que nunca. Quais são
as razões? Quais são os efeitos? - Os problemas e suas
repercussões são mais multicamadas, mais difíceis de entender. As
diferentes camadas se misturam, tornando impossível obter uma
visão geral de como as coisas estão relacionadas. As decisões são
reduzidas a uma malha emaranhada de reação e contra-reação - e
escolher o caminho correto único é quase impossível.
 
"Tamanho único" e "melhores práticas" foram rebaixadas para
ontem. No mundo de hoje, é raro que as coisas sejam
completamente claras ou determináveis   com precisão. Nem tudo é
preto e branco - o cinza também é uma opção. As demandas das
organizações e da administração modernas são mais
contraditórias e paradoxais do que nunca, desafiando
profundamente nossos sistemas de valores pessoais. Em um
mundo em que o "quê" fica atrás do "por quê?" e o “como?”, tomar
decisões requer coragem, consciência e disposição para cometer
erros.”
 

www.vuca-world.org



As melhores práticas foram melhores ontem. Hoje e no futuro,
o melhor pensamento e as soluções associadas estão sendo
demandados enquanto a vida acontece, simultaneamente. As
melhores práticas são as melhores por estarem sendo criadas
online. 
 
Eu quero te chamar para a ação, para fazer o novo e obter
novos resultados. E SE VALE A PENA SER FEITO, VALE A PENA
SER ESCRITO, por isso recomendo fortemente que você
pegue uma caneta, folhas de papel e escreva as perguntas
que vou te fazer aqui. Pense a respeito e principalmente
BUSQUE AS RESPOSTAS!
 
Diante disso, surgem então as perguntas: 
 
QUAIS COMPORTAMENTOS VOCÊ, EXECUTIVO, VAI PRECISAR
DESENVOLVER NESSE CENÁRIO IMPREVISÍVEL?
 
O QUE UM LÍDER FAZ EM TEMPOS COMO ESSES QUE ESTAMOS
VIVENDO?
 
É nesse momento que seu corpo, suas crenças, suas emoções,
seus valores devem estar à serviço dos resultados que você deve
buscar obter, se apoiar no que de fato mais importa e exercitar
isso em todas as dimensões.
 
E em quais dimensões você deve atuar para passar por esse
momento e estar preparado para o que virá, depois que passar a
tempestade?
 
Você deverá atuar nas dimensões
 
 
 

FÍSICA – INTELECTUAL – EMOCIONAL – ESPIRITUAL
 
 
 
 



Pense que seu futuro e o de outras pessoas dependem das
decisões que você vai tomar e eu quero estar do seu lado para
ajudar você.
 
Eu sou Luiz Binato, executivo, consultor, professor, mestre em
estratégia, doutor em liderança, especialista em modelos
mentais, padrões emocionais e construção de soluções para um
mundo que ainda não conhecemos e, sim, também estou alerta e
atento a tudo o que está acontecendo no meu bairro, na minha
cidade, no meu país, continente e mundo. E você terá a mim
enquanto você precisar para enfrentar essa tormenta, que vai
passar. Mas, por ora, ela vai exigir de você e de mim, sermos quem
nunca fomos por estarmos vivendo o que nunca vivemos. E assim
será daqui pra frente. A vida nunca mais será a mesma e vamos
precisar desenvolver a habilidade da INTERDEPENDÊNCIA, a
capacidade de desenvolver relacionamentos reais,
verdadeiros e que gerarão resultados diferentes. 
 
E para isso quero te dizer que está em construção uma
COMUNIDADE DE EXECUTIVOS, exclusiva e fechada no facebook
(www.facebook.com/lacbinatodho) onde vamos tratar
exclusivamente de soluções, agora, nesse tempo de crise que
estamos vivendo, e depois que a tormenta passar.
 
 
 
 



2.    Pra todo Caos, haverá uma Ordem (e vice-versa)
 
Se o mundo traz a ordem, o trabalho do executivo é mantê-la
e melhorá-la; se o mundo traz caos, o trabalho do executivo é
resgatar a ordem, e depois, mantê-la e melhorá-la!
 
É hora de responder a seguinte pergunta: 
 

QUEM VOCÊ TERÁ QUE SE TORNAR PARA FAZER O
MOVIMENTO QUE VOCÊ NÃO ESTAVA PREPARADO PARA

FAZER?
 
O infográfico da página 3 mostra uma imagem dos números.
Números que não podemos controlar. 
 
Esse é um ponto: nesse momento, o que você não pode controlar?
E o que você pode controlar?
   
Nem você nem eu podemos controlar a escalada do
vírus; 
Não podemos controlar as ações dos governos (municipal,
estadual e federal) para enfrentar esse momento;
Não podemos controlar os efeitos disso na
economia, na sociedade, nas empresas, igrejas, hospitais e escolas; 
 
MAS O QUE VOCÊ PODE CONTROLAR?
 
Você pode controlar sua condição FÍSICA: sim, você pode cuidar do
seu corpo e da sua saúde percebendo sua alimentação, alguma
atividade física, uma caminhada de 20 minutos, por exemplo, e sua
capacidade de se energizar, descansando e se recarregando para
o próximo movimento. Isso reforça o seu sistema imunológico e
eleva suas condições antivirais.



Você pode controlar seus PENSAMENTOS: sim, você pode observar
como está recebendo os estímulos que estão sendo emitidos pela
mídia, entidades, redes sociais e PERCEBER o que você está
pensando acerca deles. Como sua mente está trabalhando e
funcionando. Pode perceber que uso está fazendo da
sua inteligência intelectual e cognitiva para processar tantas
informações e dar os melhores significados que esse momento
poderá te inspirar. 
 
A partir disso, você pode controlar suas EMOÇÕES: sim, você pode,
a partir da observação do que você está percebendo e pensando,
verificar o que você está sentindo e perceber o movimento que
deverá fazer a partir disso. As emoções tem o papel de nos mover
e, em momentos de tensão, a tendência é fugir da dor, de forma
mais desesperada, porque as emoções tomaram conta do ser que
você precisa ser para liderar nesse momento de crise. 
 
Você pode controlar os seus VALORES: sim, você pode avaliar o
que é mais importante e prioritário nesse momento e considerar o
que é mais essencial agora para estar pronto para um futuro que
virá logo após esse momento. Esse é o tópico mais intangível, mais
espiritual e entenda espiritualidade não como algo ligado à religião,
mas como uma compreensão maior do que está acontecendo e
que lições você pode aprender quando tudo tiver passado.
 
Esses quatro elementos (físico, pensamentos, emoções e
valores) são a base do seu processo de TOMADA DE DECISÃO. 
 
Em momentos de crise o que mais se espera de um líder é que
este seja capaz de tomar decisões, fazer as escolhas certas que
livrem as pessoas dos riscos de curto prazo e as preserve para o
médio e longo prazo.
 

DECISÃO = função (físico, pensamentos, emoções, valores)



Quem você vai se tornar, ao longo dessa momentânea trajetória
para, quando passar, você estar preparado para a retomada, o
novo momento e o novo mundo que irá surgir.
 
 



3. Eu, o Líder-Executivo (comigo, com meu líder, com meus
pares, com meus liderados)
 
Esse momento nos traz grandes oportunidades de crescimento. 
 
Veja, nada tem significado até a hora em que você dá um. 
 
Portanto, que significados você está dando à essas circunstâncias
novas que está vivendo? 
 
Está focado no que tem controle ou no que não tem controle? 
 
Está observando o que você está pensando, sentido e como está
agindo? 
 
Ou está sendo levado pelas notícias, pânico, reclamações e
colocando a culpa em alguém? 
 
Para influenciar outras pessoas você terá que influenciar a
você mesmo antes de qualquer outro ser, na mais perfeita
tradução da crença que diz que “santo de casa faz milagre em casa
primeiro” ou a outra que diz “em casa de ferreiro o espeto é de
ferro, e dos bons”. 
 
Nesse momento de tensão, a barra sobe, o nível de exigência
aumenta e você perceberá que suas crenças deverão ser abaladas
se resignando com o que não dá pra fazer ao invés de mobilizá-las
para pensar no que deverá ser feito a partir desse novo cenário. 
 
Portanto, observe seu relacionamento intrapessoal, seu
relacionamento com você mesmo. 
 
Quanto você respeita suas opiniões? 
 
 
 



Quanto você se considera? 
 
Como você cuida de seu corpo, mente, emoção e espírito? 
 
E como estende esses benefícios às outras pessoas? 
 
Viktor Frankl, médico psiquiatra vienense, preso em um campo de
concentração na Segunda Guerra Mundial é um exemplo do que
estou expondo. Preso e submetido à pior sorte, Frankl
mantinha consigo a seguinte informação: “eles, os nazistas, podem
tirar tudo de mim: minha casa, minha família, meus bens. Mas não
podem tirar de mim o significado que dou e darei para os eventos
que acontecem em minha vida.
 
Escolher o que vou fazer com o que está acontecendo comigo, é a
minha última liberdade (a última das liberdades humanas).
 
E é isso que quero te encorajar a fazer: decida o que você vai fazer
com o que esses dias tem te apresentado. Você poderá fazer a sua
escolha e observar as suas consequências. E assim, agir melhor
com seus pares, líderes e liderados. 
 
Depois de estar alerta e atento quanto a esses pontos, será a
hora de influenciar o outro. 
 
Assim, eu e você, que temos o dever de influenciar pessoas,
poderemos fazê-lo considerando dois movimentos: 
 
Eu comigo mesmo!
Eu com o outro!
 
Esse OUTRO será sempre um outro humano que pode ser seu
líder, seu liderado ou seu par na estrutura da organização da qual
você faz parte.



VEJA O TODO, ATUE NA PARTE

4.    Soluções que devem ser criadas on demand
 
Soluções são o antídoto para os problemas. E os problemas são
a razão de existir dos executivos. 
 
Se você parar pra pensar, o que é um PROBLEMA?
 

PROBLEMA É UM RESULTADO NÃO DESEJADO
 
Então, dentro do MANIFESTO DA POSIÇÃO DO EXECUTIVO,
SOLUÇÃO É BUSCAR O RESULTADO QUE SE QUER, QUE SE
ESPERA!
 
A mente executiva deve configurar seu físico, pensamentos,
emoções e valores para a construção de soluções atuais, eficazes e
eficientes. 
 
Aqui vão algumas soluções para esse momento!
 

 
Pensar globalmente, agir localmente é, hoje, no cenário que
estamos vivendo, um mandamento. Sua formulação deve-se ao
sociólogo alemão Ulrich Beck, que se dispôs a refletir sobre o
fenômeno da globalização. Essa expressão é usada em diversos
contextos, do ambiental ao comercial; do marketing ao industrial.
Em qualquer contexto, o significado é sempre o mesmo: cada um
tem que fazer sua parte.
 
Ao observar o que está acontecendo no mundo, no país, na cidade
e no bairro, o que você deverá fazer na sua casa, na sua empresa,
no seu prédio?
 
Uma ação local com impacto global e influenciar todas as pessoas
a fazer o mesmo. 
 
 
 
 



 Escolha as fontes de informação que irá consultar ou
consumir;

Escolha as pessoas com quem você deseja interagir;
Defina a prioridade. E quando encaminhá-la, defina a

próxima
prioridade;

Prioridade é uma palavra para se usar no singular.
 
O que está acontecendo no mundo (zona de preocupação - EM
CINZA) e como isso afeta o seu negócio e estruturas sob sua
responsabilidade (zona de influência - EM VERDE)?
 
Ao atuar onde você tem influência, você aumenta seu raio de ação
diante da zona de preocupação. 

ZONA DE PREOCUPAÇÃO

Zona de
Influência



 A partir desse raciocínio, você pode identificar o que é
PROBLEMA

 
(resultado não desejado) e trabalhar para CONSTRUIR A SOLUÇÃO
(o resultado que deseja ter no lugar do resultado que está tendo).
Essa é uma forma de pensar que focaliza no objetivo, na busca da
solução e não na fuga do problema. Isso faz toda a diferença.
 
 

Possíveis PROBLEMAS e as SOLUÇÕES ASSOCIADAS
 
 
Mais do que querer adivinhar que problemas você deve estar
enfrentando, o que quero com esse exercício é treinar sua mente
para, diante do problema, entrar em ação, primeiro pensando na
solução e vendo o que está por trás dela, seu pressuposto; e
depois, entrando em ação. São apenas exemplos que, por certo,
nem todos cabem para você, mas você poderá usar isso como
inspiração para pensar nas soluções quer mais se adequem ao seu
desafio.
 
 



UTILIZE RECURSOS QUE VOCÊ NÃO ESTAVA VENDO
     

 
Há recursos instalados em você que, em momentos ordinários,
não são usados e que são imprescindíveis em momentos
EXTRAORDINÁRIOS. E esse é um momento assim. Extraordinário. 
 
Quais são os recursos mais extraordinários que você tem para
utilizar nesse momento extraordinário: liderança, determinação,
altruísmo, criatividade, ousadia, inovação, resiliência, etc. 
 
Os seres humanos são únicos em capacidade de controlar o
comportamento, treinar-se para estar emocionalmente preparado
e criar uma força interior, uma habilidade de desenvolver sua
própria resiliência. Uma falha não significa que vamos parar de
buscar novas formas de desempenhar. 
 
Somos resilientes como espécie, adaptáveis por natureza e essa
não será a única crise pela qual o mundo, você, eu ou alguém que
amamos passará. 
 
Lembre-se: as pessoas não são moldadas pela maneira como as
coisas vão quando tudo está indo bem. A vida das pessoas é
moldada pelos momentos mais difíceis. 
 
Como dizia Carlos Drummond de Andrade, "as dificuldades são o
aço estrutural que entra na construção do caráter". 
 
Bernard Shaw dizia que "a vida é como uma pedra de amolar que
tanto pode desgastar-nos como afiar-nos, tudo depende do metal
do qual somos constituídos".
 
 



5.    VUCA de novo, só que com outro olhar...
 
Haverá um mundo após essa crise e quero te convocar a ser
mais proativo, diligente, planejador e criador de uma nova ordem
de relacionamentos e construção de prosperidade:
 
VISION – estabeleça uma visão do futuro. Sim, eu sei que está
difícil, mas é um ensaio sobre o futuro. Diferentemente do senso
comum, o futuro não é pra ser sabido, mas para ser criado. E para
criá-lo, você deverá usar a sua imaginação, sua criatividade,
ferramentas chave para construir as soluções e, com isso, o futuro
que se deseja.
 
UNDERSTANDING – entenda o mundo do qual você faz parte.
Lembre-se de que você não tem controle sobre todas as coisas (na
verdade, sobre quase nada), mas tem controle sobre o que
pretende fazer com os fatos que estão acontecendo. Entender é
fundamental antes de formar qualquer juízo de valor, concordar
ou discordar. 
 
CLARITY – Ao entender, os fatos se tornam mais claros e isso é
imprescindível para buscar ou construir uma solução. Uma mente
turva, sem compreensão não consegue fazer com que você veja o
cenário com clareza. Como um líder executivo você tem o dever de
ver as coisas com clareza e entendimento para ver o futuro que
quer criar.
 
AGILITY – Agir breve, com o senso de urgência,
criar a solução e implementar, verificando sua eficácia e
desenvolver uma maior capacidade de processamento das
informações do que o seu maior acúmulo. Mais importante do que
o QI (armazenamento de conhecimento) e sua cognição
(capacidade de processar os dados, transformar em informação e
tomar decisão).
 





Quero agora me colocar à sua disposição para
discutir e melhorar esses conceitos, ajudar você a
superar esse momento e descobrir o potencial que
há dentro de você. 
 
Para isso, você poderá me contatar nos diversos
canais: 
 
Instagram: @luizbinato
Facebook: www.facebook.com/lcbinatodho
Linkedin: Luiz Binato
Site: www.luizbinato.com.br
Email: lcbinato@instiad.com.br
Whatsapp/Celular: (11) 98659-0299 

 
Entre em ação

e entre para a COMUNIDADE DE
EXECUTIVOS!

 
www.facebook.com/lcbinatodho

 
e clique em: Acessar Grupo

 
 

Boa Jornada, Força Sempre e
Vamos com Tudo!!!


