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Janeiro. Já a Lona fundou a Education Journey, uma startup 
de educação que nasceu durante a pandemia, recebendo 
investimentos de todos os lados e está revolucionando o 
ensino corporativo. 

A Ellen percebeu, durante a conversa, uma oportunidade 
de fazer o "landing" de produtos nos Estados Unidos. Todas 
deram palpites no negócio de cada uma e voltamos para casa 
com ideias trocadas, testadas e prototipadas. Um business 
plan, que normalmente demora um ano para ser feito, no 
Vale é desenvolvido em um guardanapo durante a conversa 
em um café e passa para a próxima fase em poucos dias. 
Essa é a pegada de funcionamento do Vale. 

Reaquecendo os motores - Na Wish International, estamos 
neste momento saindo gradualmente do estado de hiber-
nação. Uma empresa que faz eventos internacionais e tem 
clientes brasileiros como maioria, esteve no lugar errado 
na hora errada durante a Covid. Mas nunca deixamos de 
acreditar na demanda reprimida. Por isso, não demitimos 
ninguém e nem desplugamos parceiros que trabalham em 
nossos quatro escritórios instalados em três continentes. 

O Vale do Silício sofreu bastante com a pandemia. Muitos 
parceiros deixaram a região, mas foram semear disrupção 
e inovação pelo mundo. E vejo novas pessoas e empresas 
chegando, com novas ideias pulsando nas veias. Se elas 
tiverem a mente aberta e a alma generosa, o "novo" Vale 
do Silício deve abraçar, inspirar e "vitaminar" essas ideias. 

E eu estou muito curiosa para acompanhar os próximos 
capítulos desse cenário. 

(*) - É fundadora e CEO da Wish International, especialista em inteligência de 
mercado, Content Wizard e Investor. É também Board Member da United Nations 

e do Woman Silicon Valley Chapter.

comprar algumas coisas que estão faltando, um pulo na 
Universidade de Stanford e depois almoço com duas grandes 
figuras do Vale. Laura, que é uma das líderes responsáveis 
pela área educacional das escolas públicas da Bay Area, e 
Sherry, advogada que atuava em Davos e prefeita de uma 
das cidades mais charmosas da região. 

Na pauta de nossa conversa, a abertura da Europa para 
as nossas próximas viagens de estudo. Nós fazemos parte 
de uma associação de arqueologia e estamos desesperados 
para voltar aos sítios arqueológicos. Porém, as fronteiras 
ainda estão fechadas. No entanto, o que nos deixa anima-
dos é que já temos como pensar em datas e perspectivas 
concretas sobre esse retorno, o que é muito mais do que 
tínhamos há 18 meses. 

Acho que sou a única do grupo que não é aposentada. 
Muitos deles aproveitaram o momento e penduraram as 
chuteiras da vida profissional para se dedicar à sua paixão por 
arqueologia. Na parte da tarde, seis mulheres que integram 
um grupo de investidores e de startups brasileiras, que não 
se encontrava desde o início da pandemia, elegeu a mesa de 
um restaurante para retomar seu "tricot" sobre as novidades. 

Na pauta, além de maquiagens, o assunto mais importan-
te: como os nossos negócios lidaram com a Covid. Todas 
estão se mexendo para surfar essa retomada. A Debora e 
a Heloísa estão prestes a revolucionar a indústria da moda 
com a BePop, uma startup que desenvolveu uma plataforma 
que usa tecnologia para transformar desenhos dos filhos 
em roupas lindas. 

Já a Mirelly está bombando com a Verbena - a Daslu das 
flores, disruptiva na entrega, no charme e no escopo do 
negócio - agora com presença em São Paulo e no Rio de 

Estamos em julho de 2021, Califórnia. Nas próximas linhas, pretendo fazer uma prévia sobre o que deve acontecer com o mundo nos 
próximos meses. Espero estar certa nessa radiografia. No Vale do Silício, mais de 80% da população já está vacinada contra a Covid-19. 

Ainda há quem seja contra a vacinação - algo em torno de 25% - mas a boa notícia é que já atingimos a imunidade de rebanho. 

Natasha de Caiado Castro (*) 

Com isso, não é mais obrigatório o uso de máscaras 
e nem o distanciamento. 

Na região, o mundo está voltando ao normal, porém um 
normal diferente, mais intenso, no qual as pequenas coisas 
estão supervalorizadas. Pessoas que nunca se viram se cum-
primentam, sorriem umas para as outras, se parabenizam 
pelas pequenas vitórias e ficam emocionadas com facilidade. 

A piscina pública que eu frequentava abre as portas na 
próxima semana. Isso significa o retorno da prática de 
exercícios físicos após 18 meses sem treinar. Nadar sem 
máscaras - claro! - e dividindo as raias. Eu odiava ter que 
dividir a minha, mas agora estou na contagem regressiva 
para isso acontecer. Será que era preciso a chegada de 
um vírus mortal para aterrorizar nossas vidas e nos fazer 
acordar para valorizar o que sempre teve valor?

Mas não é por esse ponto que eu escrevo esse artigo. 
Quero contar mais sobre a retomada das atividades no Vale 
do Silício, como é um dia normal no cotidiano dessa região. 

Oito da manhã. Sentada em um café para participar da 
primeira reunião com o Felipe, sócio de uma das empresas 
de educação mais disruptivas atualmente no Brasil e que é 
nossa parceira. Que orgulho dessa moçada que veio para 
"quebrar tudo", tanto no Vale quanto no Brasil. Por aqui é 
costume fazermos esses encontros nos cafés. Após vários 
goles da minha bebida quentinha, embalada pela narrativa 
de retomada das atividades, fico sabendo que eles logo 
estarão na mídia no Brasil. Já me deixou muito feliz! 

Na sequência, passada rápida ao supermercado para 

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Olimpíadas e as inspirações sobre 
liderança e gestão de pessoas

Renato Martinelli (*)

A cerimônia de abertura das Olímpiadas marca um 
momento histórico do esporte mundial. Por conta 

do Covid-19 que afetou o mundo todo, pela primeira 
vez na história desde os jogos modernos (1896 - Olim-
píadas em Atenas, Grécia), o maior evento esportivo 
demorou um ano a mais para ser realizado. Tokyo, 
capital do Japão e sede do evento, fez um espetáculo 
à parte na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, 
com um evento harmonioso, impactante, moderno e 
sem grandes momentos alegres, respeitando a dor dos 
familiares que perderam entes queridos na pandemia.

Um evento dessa magnitude, que reúne os melho-
res atletas do mundo em diferentes modalidades, e 
transmitido para praticamente todas as nações, nos 
brinda com inúmeros exemplos de liderança e gestão 
de pessoas. Compartilho seis inspirações que as Olim-
píadas podem proporcionar para o mundo empresarial: 

• Trabalho em equipe: são incontáveis os exem-
plos de times (organizadores, voluntários, comitivas, 
atletas, etc) que se formam e atuam em parceria para 
alcançar os objetivos desejados. A apresentação de 
cada país na cerimônia de abertura é apenas uma parte 
disso, conseguimos ver muito trabalho em equipe 
dentro e fora do esporte. As modalidades coletivas 
como futebol, vôlei, basquete, atletismo, ginástica 
artística nos apresentam exemplos de realização e 
engajamento. Aqui cabe destacar características de 
uma equipe: senso de pertencimento, relações 
de confiança e propósito comum.

• Liderança: cada treinador(a), cada capitão de 
time, cada líder informal da equipe exerce um papel 
de liderar a equipe, como engajar as pessoas para 
o resultado, comunicar e conectar as pessoas em 
suas atividades, ser exemplo e inspiração. Con-
seguimos encontrar diferentes estilos de comandar 
e liderar as equipes. Bernardinho e José Roberto, 
técnicos de vôlei, são vencedores e levaram o Brasil 
ao ouro como atletas e técnicos, mas possuem estilos 
completamente diferentes entre si.

• Resiliência: quantos atletas estão indo pela sua 
primeira vez aos jogos, e quanto deve gerar aquele 
nervoso mais próximo do momento da competição? 
E mesmo aqueles, que estão na sua segunda, tercei-
ra vez nas Olimpíadas, que não conseguiram o tão 
sonhado ouro? O equilíbrio emocional é uma ha-
bilidade fundamental para quem representa seu país, 
compete em alto nível com os melhores do mundo, 
e que precisa colocar a cabeça no lugar, com foco 
e concentração para não se perder nos momentos 
únicos de sua vida profissional. As duplas brasileiras 
de vôlei de praia, masculino e feminino, já entram 
como favoritas em suas modalidades, mas não basta 
ter talento e habilidade, é preciso ter resiliência. 

• Alta performance: até você chegar aos jogos 
olímpicos, é preciso alcançar resultados muito desa-
fiadores, para que você tenha a possibilidade de ir às 
Olimpíadas. Quando chega lá, zera tudo. Todos estão 
em iguais condições até que se inicie a disputa. O sar-
rafo é lá em cima e você precisa ser melhor. Melhor 
que os outros e melhor que você mesmo, no seu 
melhor desempenho até então, para ter mais chances 
de conquistar um lugar ao pódio. Você precisará de 
hard skills - competências técnicas associadas ao 

esporte (saber correr, nadar, saltar, pular) e de soft 
skills - competências humanas como inteligência 
emocional, comunicação, equilíbrio mental. Um dos 
maiores exemplos é o time de natação dos Estados 
Unidos, cujo maior destaque foi o nadador Michael 
Phelps, recordista de medalhas na natação em todos 
os jogos olímpicos. 

• Planejamento: nenhum competidor de alto nível 
consegue chegar às Olimpíadas apenas com um de-
sempenho de destaque nas provas que valem vaga. 
Atletas e equipes de alta performance começam a se 
organizar e planejar a rotina de treinos anos antes dos 
jogos. Organização de exercícios, planejamento de 
rotina e administração do tempo, uso de dados 
para melhorar performance e treino, treino e 
treino. Quando a China se candidatou a receber 
os jogos olímpicos em 2008, 12 anos antes, iniciou 
um trabalho de desenvolvimento de modalidades 
esportivas nas escolas. Desde então, a China figura 
entre os países com mais medalhas de ouro, prata e 
bronze a cada edição. Não é sorte.

• Superação: o esporte olímpico é fantástico 
em proporcionar exemplos inspiradores. Gabriela 
Andersen-Schiess, a corredora suíça que se arrastou 
para finalizar a maratona em 1984, ou mesmo o Van-
derlei Lima, corredor brasileiro que ao final da prova 
foi segurado por um invasor na maratona, perdeu 
o ritmo e o ouro, mas foi até o fim e conquistou o 
bronze. Falando em esportes coletivos, o vôlei de 
quadra e o futebol do Brasil obtiveram medalhas de 
ouro na edição passada, mas quem disse que as con-
quistas foram fáceis? Superar limites das próprias 
capacidades para alcançar um sonho é a grande 
motivação de milhares de atletas. 

Que o esporte continue sendo capaz de produzir 
mais e mais exemplos de liderança, trabalho em 
equipe e gestão de pessoas. E que nós tenhamos 
a capacidade de manter a chama acesa, em busca 
da nossa melhor versão.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêu-
tico e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, 

TI e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacio-
nados à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes 

de Alto Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, 
Negociação e Articulação de Soluções.
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