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Zé Nogueira: uma longa jornada que 
durou 89 anos de muita atividade 
Ele nunca fez uso dos microfones para apresentar um programa, ou mesmo anunciar alguma das 
milhares de músicas que programou na estação de rádio em que trabalhou, mas era uma fi gura 
conhecida no meio, especialmente entre os profi ssionais que passaram pela Rádio Eldorado

do Nunes*

Olhos azuis e cabelos grisalhos e longos, parecidos aos de 
Albert Einstein. Assim era o personagem de uma longa 
jornada que durou 89 anos de muita atividade, sempre 

repleta de alegria, comunicação e inteligência. 

José Nogueira Neto nos dava a impressão de ter descoberto 
a eterna fonte da juventude, até a manhã do último 30 de maio, 
vítima de uma pneumonia. Faria 90 anos em 14 de julho próximo. 
Se manteve funcionário da emissora desde sua contratação até 
o último dia de vida. O convite para trabalhar naquela casa veio 
de madrugada, meio de surpresa e feito por ninguém mais que 
Ruy Mesquita, há quase 50 anos. Depois de muitos goles de 
vinho e conversas versando sobre música e futebol, os assuntos 
preferenciais entre os dois, Nogueira explicou sua situação: “A 
difi culdade, Dr. Ruy, é que eu não consigo acordar cedo, não 
posso então trabalhar em uma rádio!” 

Para solucionar a 
questão, o dono da 
emissora disse que 
ele não iria preci-
sar bater ponto e 
a partir do horário 
em que chegasse 
faria a programação 
musical e que se 
fosse bem-feita, não 
haveria problemas.

Nascido no bairro 
do Brás e apai-
xonado por can-
ções e pela vida 
dos artistas, Zé 
Nogueira passou 
a acompanhá-los 
desde a juventude, 
produzindo shows 
ou assessorando 

cada um deles, quando chamado, se tornando amigo de prati-
camente todos os cantores, cantoras e compositores desde a 
década de 1940 até os dias atuais, inclusive gente do exterior. 

Do cantor e músico de jazz norte-americano Louis Armstrong 
recebeu de lembrança o lenço que invariavelmente carregava na 
lapela do paletó, durante as apresentações. De Adoniran Barbosa 
ganhou um quadro com sua foto autografada com dedicatória 
no verso e que certa vez serviu para nos ajudar a esclarecer 
uma séria dúvida. Na ocasião nos procurou na Rádio Eldorado 
um editor musical que dizia ter guardado consigo letras de 
canções inéditas de Adoniran não registradas e nem lançadas 
em disco. Sugeri que procurasse os Demônios da Garoa que 
teriam interesse em gravar por serem os grandes divulgadores 
das canções do compositor. 

O editor nos disse, entretanto, que os procurou e não houve 
interesse da parte deles. As letras das canções anotadas em 
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Os Caminhos para Produtividade

PRODUTIVIDADE

Quando falamos em produtividade, logo 
pensamos de que forma a tecnologia pode 

contribuir para aumentar ou melhorar os re-
sultados da organização. E de fato a cada dia 
surge uma nova ferramenta que automatiza 
tarefas manuais, lançam uma nova tecnologia 
que facilita a vida das pessoas e melhora os 
resultados da organização.

Aumentar a produtividade tornou-se uma 
questão de sobrevivência para os negócios, 
num mundo globalizado em que vivemos, 
com uma concorrência acirrada de mercados 
competitivos e consumidores cada vez mais 
exigentes. Ter a tecnologia aliada aos negócios, 
é um importante caminho mas não é o único.

Para ter a produtividade em dia – ou acima 
do esperado, os fatores relacionados ao capital 
humano pesam muito. E para a conta ter resul-
tado positivo, são as pessoas, quando realmente 
engajadas e motivadas, além de alinhadas ao 
propósito da organização, que têm grandes 
chances de garantir este resultado. O compro-
metimento do colaborador impacta diretamente 
nos resultados, desde a satisfação dos clientes, 
produtividade e até nos custos. 

De acordo com uma pesquisa da SocialBase, 
20% dos profi ssionais não estão felizes onde 
trabalham e buscam por novas oportunidades. 
Além disso, outros 49% revelam que empre-
ender será seu próximo passo na carreira. Ou 
seja, 69% dos profi ssionais pesquisados, buscam 
recolocar-se de outra forma no mercado de 
trabalho. Segudo o estudo Tendências mun-

diais para o capital humano, da consultoria 
Deloitte, apenas 13% dos colaboradores estão 
realmente engajados. E como saber se seus cola-
boradores estão realmente engajados? Vejamos 
alguns passos que poderão ajudá-lo a conquistar 
o engajamento de seus colaboradores.

O PROPÓSITO

A empresa deve ter um propósito claro, 
deve saber exatamente por que existe e o que 
quer levar para seus clientes e consumidores. 
O propósito é algo que direciona, inspira e faz 
seguir em frente mesmo diante das adversida-
des. Comunicar o propósito é o primeiro passo 
para compreender porque devemos gerar resul-
tados, atingir objetivos e metas. A organização 
ao ter clareza de seu propósito, deve buscar 
profi ssionais que se identifi quem com o mesmo 
propósito e que sintam-se inspirados por eles.

ENGAJAMENTO

Ter clareza do propósito e comunicá-lo ade-
quadamente, não garante que este seja sustentá-
vel, a empresa precisa motivar suas equipes, não 
adianta implementar um projeto com foco nas 
lideranças, gerar um alto engajamento inicial se 
não estiver disposta e atenta as mudanças que 
não param de surgir. Para manter os colabora-
dores engajados, exige um comprometimento 
gigantesco por parte da empresa também. O que 
tenho observado é que os melhores exemplos de 
engajamento, partem de colaboradores que se 
comprometeram com a cultura organizacional 
e abraçaram o propósito.

Uma importante forma de estimular o engaja-
mento é encorajar a sua criatividade, o espírito 
de colaboração e o trabalho em equipe, assim 
como valorizá-lo e reconhecê-lo de forma justa. 

PESQUISAS E FEEDBACK

Existem diversas formas de medir o engaja-
mento dos colaboradores, porém a realização 
de programas de assessment que dão a devida 
atenção ao comportamento de seus colabora-
dores promovem a melhor alocação, o preen-
chimento adequado e sustentável de posições 
e alavancam os resultados. As pessoas quando 
realizam atividades alinhadas com sua preferên-
cia comportamental, tendem a ser mais felizes 
e gerarem melhores resultados.

É comum também que as empresas realizem 
pesquisas de clima e engajamento, periodica-
mente. E para que sejam fi éis nas suas res-
postas, é importante que aconteçam de forma 
anônima. Os resultados devem ser apresenta-
dos de forma transparente e comparados com 
os resultados de empresas concorrentes, dessa 
forma é possível compreender os resultados 
e o desempenho da sua empresa dentro do 
universo escolhido.

Algumas perguntas que contribuem para a 
avaliação do engajamento da equipe:

• Você se vê trabalhando nesta empresa nos 
próximos dois anos?

• Que carreira pretende seguir no futuro?
• Tem acesso ao aprendizado e desenvol-

vimento necessários para melhorar a 
qualidade do seu trabalho?

• Sente-se confi ante com relação a empresa 
e sua liderança?  

Além do conhecimento profundo sobre as 
pessoas e o entendimento sobre quais habili-
dades elas possuem e que podem agregar valor 
ao negócio, é importante gerar um olhar mais 
humano e menos técnico por parte do RH e de 
suas lideranças.

CAPACITAÇÃO

Levar a sério o desenvolvimento de seus 
colaboradores é essencial para garantir a pro-
dutividade e alcançar os objetivos estratégicos. 
Os conceitos de conhecimento também está pas-
sando por transformações. O conhecimento do 
colaborador, não se limita mais aos treinamentos 
convencionais patrocinados pela organização. É 
importante reforçar que o principal responsável 
pela carreira é o próprio profi ssional e não o 
RH. Os treinamentos tradicionais, presenciais 
técnicos e comportamentais, devem continuar 
existindo mas em um mundo veloz e digital, 
passamos a contar com pílulas de conhecimento, 
vídeos, webinars, tutoriais, artigos, jogos de 

tabuleiro e uma variedade de modelos novos e 
dinâmicos de aprendizagem. O grande desafi o 
está em trazer para os colaboradores a respon-
sabilidade de aprendizagem e desenvolvimento 
contínuos nas mais diversas formas. 

O PAPEL DO LÍDER

Entender a importância do trabalho para cada 
colaborador, comunicar o propósito, formar 
equipes engajadas com o propósito da organiza-
ção e a melhor forma de medir a produtividade e 
fornecer feedback fazem parte de grande parte 
dos desafi os do líder.

Embora o colobarador tenha fácil acesso a 
informação, tem a carreira em suas próprias 
mãos, quem nunca ouviu dizer que um dos 
maiores motivos que levam um colaborador 
deixar a organização está no seu líder e não na 
empresa em si? Pois é, o líder precisa conhecer 
sua equipe de forma única, saber seus anseios, 
propósitos, pontos fortes e a desenvolver, assim 
como o alinhamento e sentimento que cada um 
tem em relação a organização. 

Para que exista essa aproximação entre líderes 
e colaboradores, é necessário que surjam inicia-
tivas voltadas para os anseios e necessidades 
individuais, desenvolver diretrizes e políticas 
ajustáveis e amplas. Cuidar de comporatmentos 
e produtividade. 

Além disso, cabe ao líder, dentro da contri-
buição para a produtividade, atuar também 
como protagonista da transformação digital e 
tecnológica a partir de mudanças de mindset e 
capacitando profi ssionais nas novas ferramentas 
disponíveis na Indústria 4.0. Hoje a produtivi-
dade está mais relacionada a recursos humanos 
do que o conceito inicialmente estabelecido de 
se fazer mais com menos recursos e em menos 
tempo.

(*) É  especialista em Gestão de Pessoas, atua no 
desenvolvimento de líderes, sócia da Ciclo85, membro 

dos Empreendedores Compulsivos, co-autora do livro PNL 
e Coaching. Docente em cursos de pós graduação e 

facilitadora de grupos de estudos na ABRH.

Especial

guardanapos, como se escritas 
durante uma conversa em um 
bar, continuam garranchos 
deixando a entender que foram 
escritas por uma pessoa semia-
nalfabeta e muitos atribuem 
essas características a Adoniran 
Barbosa. Levei então o assunto 
ao Zé Nogueira, sem saber da 
existência do quadro que ele 
guardava consigo em sua sala 
na Rádio Eldorado. Ele então 
me mostrou a dedicatória do 
compositor, escrita com letra 
bonita e um belo autógrafo. 

“Além de compor, Adoniran 
Barbosa fez cinema, teatro e 
televisão atuando como ator e 
comediante, escrevendo e de-
corando textos, era uma pessoa 
que sabia ler e escrever muito 
bem”, explicou Nogueira escla-
recendo assim que as letras atri-
buídas ao compositor não eram 
verdadeiras, disso a recusa dos 
Demônios da Garoa em gravar. 
Desse quadro guardamos uma 
foto tirada com Zé Nogueira 
tendo ao seu lado o repórter 
Décio Caramigo que também 
trabalhou pela emissora.

Outro episódio interessante 
nos foi contado no Bar e Restau-
rante Mutamba, na Rua Major 
Quedinho, ao lado do prédio 
onde a Rádio Eldorado funcio-
nou durante anos. Zé Nogueira 
nos disse que quando tinha 
21 anos aconteceu no Brasil a 
Copa do Mundo de 1950 e que foi até o Rio de Janeiro assistir 
a fi nalíssima no Maracanã. Ele e seus amigos viajaram à noite, 
confortavelmente em um trem e ao chegarem seguiram direto 
para o estádio que estava repleto logo de manhã. 

O dia seguiu alegre até a hora do jogo e todos tinham certeza 
da vitória até que aconteceu o inesperado gol de Gighia para 
o Uruguai. “Então desabou sobre nós uma tristeza profunda 
ocasionando um silêncio jamais sentido onde duzentas mil 
pessoas começaram a ir embora ouvindo apenas os gritos dos 
uruguaios comemorando dentro de campo. 

Foi algo impressionante, ninguém trocava uma só palavra 
e o que se ouvia depois, na rampa de saída do Maracanã, era 
somente o arrastar dos tamancos usados pela população da 
época. Voltamos para São Paulo em um trem lotado e de pé. 

Zé Nogueira e o repórter Décio Caramigo, com o quadro
e a dedicatória de Adoniram Barbosa.
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Olhos azuis e cabelos grisalhos e 
longos, parecidos aos de Albert 
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Nos mantivemos em silêncio até a chegada, porque ninguém 
sentia nenhuma vontade de conversar. O mundo tinha acabado, 
o futebol morreu um pouco em nossos corações naquele dia”, 
relatou Zé Nogueira, sobre o Maracanazo.

Na Rádio Eldorado, além da programação musical, José No-
gueira Neto atuou na produção de programas como 'Galeria' 
trazendo ao ouvinte os grandes nomes da MPB em depoimentos 
especiais e o 'Jô Soares Jam Session', entre outros. Participou 
também da organização de eventos como o Prêmio Eldorado de 
Música e o Prêmio Visa MPB Instrumental. Se houvesse mais 
espaço ou tempo também haveria mais histórias para eu contar 
sobre Zé Nogueira.


