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Como gerar criatividade nas crianças
Hoje em dia as crianças  não tem mais a noção de onde surgem as coisas, acabam tendo mais conhecimento 

mas menos experiências o que pode acarretar em adultos cada vez menos criativos. Veja como identificar esse 
problema e evitar que isso aconteça com seus filhos

 Graças, principalmente à televisão, hoje as crianças 
têm mais informação sobre coisas e lugares, mas menos 
experiências concretas de vida. Na verdade, conhecem mais 
e compreendem menos. O contato direto que, no passado, 
a criança tinha com a agricultura, por exemplo, ensinava-
lhe que a vida é um processo com começo, meio e fim. Em 
virtude da rápida sucessão de imagens, a televisão destrói 
esse senso de processo e dá a ilusão de que as coisas apenas 
acontecem.
 Raramente a criança tem a oportunidade de 
descobrir de onde vêem as coisas que utiliza e muito menos 
como são feitas. “O refrigerante vem em latas; a pipoca, em 
pacote que se leva ao microondas”. A criança não tem como 
avaliar o tempo e o trabalho gastos nas lavouras e na criação 
das vacas que dão o leite que ela bebe.
 Normalmente, as crianças que moram na roça são 
ótimas em resolver problemas, porque estão acostumadas a 
observar os pais improvisando quando algo dá errado. Se um 
boi de uma tonelada teima em não entrar no caminhão, eles 
não vão chamar um especialista em movimentação de bois, e 
sim procuram um jeito de resolver o problema eles mesmos.
 Nossa experiência de criatividade na infância é 
responsável por muito do que fazemos na idade adulta. 

Então, a primeira exigência para termos adultos mais criativos 
é enriquecermos as novas gerações de crianças com muita 
experiência.
 E para os pais estimularem a criatividade de seus 
filhos, quanto menos exigirem que ele brinque de acordo 
com o estipulado melhor. É preciso dar espaço para a criança 
inventar, ser o que quiser, como numa brincadeira de faz-
de-conta, em que ela experimenta diferentes papéis. É essa 
capacidade de criar e imaginar que permite transformar 
um cabo de vassoura em um cavalo ou uma boneca em um 
bebê. É por meio da criatividade que a criança desenvolve o 
pensamento e o sentimento a respeito de si e do ambiente. 
Esses sentimentos não devem ser inibidos. Por isso, deixe 
que a criança se suje, invente e crie. É com experiências reais 
que a criança vai aprender a lidar com suas emoções.
 Muitas vezes, sem perceber os pais acabam limitando 
a brincadeira dos filhos não deixam que a fantasia das 
crianças comande, achando bobeira e tentando passar muito 
antes da hora a noção de realidade para elas. Isso também 
acaba prejudicando na criatividade futura da criança, pois 
ela não sabe sonhar, acaba achando que é errado ter ideias 
diferentes das normais. É preciso deixar a criança vivenciar 
experiências diferentes, fantásticas, brincar e aproveitar a 
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“...A primeira exigência para termos adultos mais criativos é 
enriquecermos as novas gerações de crianças com muita experiência...”



Abaixo confira algumas dicas de como  estimular 
as crianças e deixar que suas idéias e fantasias 
rolem naturalmente:

Sem pressa: 
Deixe a criança brincar em seu ritmo, não dê a solução 
pronta. Deixe que ela descubra novas possibilidades.

Liberdade: 
Não deixe o bebê no berço, cercadinho ou carrinho o 
tempo todo. É importante para ela explorar o espaço.

Simplifique: 
A criatividade é exercida com objetos simples, como 
bola, blocos, massinha e tinta.

Tempo: 
Criança precisa de tempo para brincar. Não lote a 
agenda dela com eventos, aulas e compromissos.

Papel em branco: 
Prefira folhas em branco para desenhar do que as folhas 
de colorir que vêm com desenhos prontos.

Evite brinquedos eletrônicos: 
Games e computadores deixam pouco espaço para 
criar. Limite o uso.

Leia: 
Escolha poesias infantis ou livros de escritores criativos.

fase de ser criança! No livro “O pequeno Príncipe” mostra 
muito bem como os adultos repreendem a criatividade 
das crianças ainda durante sua fase mais tenra. No livro o 
personagem principal conta como foi desencorajado em suas 
primeiras tentativas de um desenho quando era pequeno. 
Ele conta que certa vez, após ler um livro que falava que 
as jibóias engoliam suas presas sem mastigá-las, teve uma 
brilhante ideia de representar isso num desenho. Veja o 
seguinte desenho feito por ele:

 
A seguir, foi mostrar o desenho para “as pessoas adultas” 
e perguntou se elas tinham medo do desenho. E elas 
respondiam para ele: “Por que é que um chapéu nos causaria 
medo?”. O desenho dele representava uma jibóia digerindo 
um elefante e não um chapéu. E mesmo depois de outras 
tentativas criativas de representá-lo ninguém entendia seu 
desenho e pior ainda, desencorajavam-no a continuar nos 
desenhos, mas sim a estudar geografia e história. E assim sua 
criatividade tinha sido inibida logo cedo. 
 Infelizmente, é o que acontece com as crianças, as 
suas ideias mirabolantes e fantasias são encaradas pelos pais 
como besteiras, e sem perceber encurtam essa fase que é 
essencial para a vida futura. 

ARTIGO
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PERFIL

Acompanhe neste mês o perfil do colaborador Ricardo Sma-
nia, que fala um pouco sobre seus hobbies e manias em mais 
uma edição do “Perfil”, mostrando que não é apenas viciado 
em tecnologia mas curte bastante esportes. 

Quem é o Ricardo?
O Ricardo é otimista, brincalhão, criativo, curioso, adora 
desafios e novidades. Mas também é teimoso, desorganizado 
e às vezes impulsivo. Para se divertir gosta muito de esportes, 
livros, filmes e de sair para jantar fora. Também gosta muito 
de animais, principalmente gatos!

Conte um pouquinho de sua trajetória profissional?
Eu comecei a trabalhar quando tinha 16 anos na prefeitura 
de Salto, como desenhista de plantas de casas populares e do 
mapa da cidade. Depois de um ano meu chefe me convidou 
para trabalhar em seu escritório particular de arquitetura 
e topografia e eu aceitei, trabalhando lá 3 anos e meio. O 
trabalho com o tempo acabou se tornando muito repetitivo 
e cansativo, e percebi que era hora de mudar. Como eu 
gostava muito de computadores, eu saí do trabalho para fazer 
faculdade em período integral de Processamento de Dados. 
Em 2005, no terceiro ano de faculdade, com a ajuda do meu 
irmão e do Pedro, consegui um estágio na Mega e estou aqui 
até hoje.

Pretende continuar investindo nos estudos e carreira? De 
que forma?
Eu sou formado em Processamento de Dados pela FATEC de 
Sorocaba, e pós-graduado em MBA Executivo pelo Instituto 
Prudente de Moraes. Pretendo continuar estudando mas 
ainda não tenho ideia do que fazer, porque tanto a faculdade 
quanto a pós foram decisões rápidas: vi o curso, me interessei 
e acabei cursando, então acredito que o próximo curso será 
assim também. Um sonho que já tenho há alguns anos é 
estudar Psicologia, já que gosto muito dessa área, mas sem 
pretensão de trabalhar nela. Mas isso vai ficar mais para o 
futuro, pois no momento tenho outras prioridades.

Você costuma se destacar por estar constantemente 
pesquisando novos processos, criando aplicativos e 
sugerindo melhorias para tornar os processos da empresa 
mais produtivos. Como é sua relação com a tecnologia 
moderna?
Eu sempre gostei de tecnologia, e sei que ela é muito benéfica 
se for usada da forma correta. Mas muitas pessoas a veem 
como a solução de todos os problemas, e isso está longe de ser 

Ricardo Smania
“Eu adoro desafios, tanto no trabalho 
quanto na vida pessoal...”

verdade. Mesmo em uma empresa de software, como a Mega, 
muitos dos fatores que afetam a produtividade e a qualidade 
do produto não estão relacionados à tecnologia. Isso inclui 
motivação das pessoas, qualidade do ambiente, processos, 
forma de trabalhar, e mais uma série de fatores. Essa foi uma 
das grandes vantagens de eu ter decidido fazer um MBA ao 
invés de continuar estudando na área de informática, porque 
isso permitiu enxergar os problemas de uma forma geral, sem 
olhar apenas para a parte técnica. 

Então provavelmente é um apaixonado por equipamentos 
eletrônicos certo? rs...
Gosto bastante sim. Antigamente eu gastava bastante com 
isso, mas hoje eu sou mais controlado, ou pelo menos tento 
hehe. Eu comecei a perceber que de tudo que eu comprava 
pouca coisa eu realmente usava, então comecei a pesar 
melhor as decisões. Hoje em dia os únicos aparelhos que eu 
tenho e realmente uso com frequência são meu celular e meu 
Kindle. Este último foi um dos melhores investimentos que já 
fiz, porque gosto muito de ler. O Kindle é um leitor de livros 
que usa uma tela chamada E Ink (tinta eletrônica). Esta tela 
imita o papel, não cansa a vista como as telas convencionais, 
pode ser usada sob o sol, e a bateria dura um mês. E o melhor 
de tudo é que por ele mesmo é possível comprar os livros, que 
são entregues na hora. Por causa dessa comodidade o número 
de livros que eu passei a ler praticamente dobrou.
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Como você acha que a tecnologia influencia na vida do 
homem moderno? Ainda existe uma grande discussão sobre 
os malefícios e benefícios que esse movimento gera. Qual a 
sua opinião?
Esse é um assunto bastante polêmico. A tecnologia, apesar de 
facilitar a comunicação entre as pessoas, acaba por outro lado 
tornando o contato mais superficial. Um exemplo são as redes 
sociais. Hoje é comum uma pessoa ter centenas de “amigos” 
nessas redes, mas não conhecer de verdade quase nenhum 
deles.
Uma outra questão é a educação a distância. Hoje existem 
diversos cursos desse tipo, inclusive de graduação e pós-
graduação. Sem dúvida esses cursos são mais acessíveis, 
porque as escolas tradicionais têm o problema da distância 
física, que gera gastos de tempo e dinheiro com locomoção, 
ou mesmo mudanças de cidade para estudar. Mas por outro 
lado, uma pessoa que estuda o tempo todo na frente do 
computador nunca vai ter a mesma experiência de alguém 
que tem contato pessoal com os professores e colegas. Talvez 
esse contato seja até mais importante para a formação que as 
aulas em si, então me questiono sobre os reais benefícios do 
ensino a distância.

Temos uma matéria esse mês que aborda a divergência entre 
o impresso e o digital. Em sua opinião, os livros, jornais e 
revistas impressos perderão seu lugar para a onda digital?
Isso depende do ponto de vista. Os leitores de livros 
eletrônicos permitem ter uma experiência tão boa quanto 
ler um livro de papel, e com muito mais comodidade. Então 
os livros continuarão existindo por muito tempo, mas ao 
invés do papel eles serão lidos em aparelhos eletrônicos. No 
começo deste ano a Amazon anunciou que as vendas de livros 
eletrônicos ultrapassaram os livros em papel, o que confirma 
esta tendência.
O que provavelmente vai acontecer no futuro é que os 
livros em papel continuarão existindo mas como um item de 
colecionador, assim como hoje é o disco de vinil para música. 
E o meio ambiente agradece a diminuição da quantidade de 
papel usada para a impressão.
Já os jornais parecem ter sofrido um impacto bem maior. As 
pessoas parece que estão cada vez mais ocupadas, e dizem 
não ter mais tempo de sentar para ler um jornal. Por isso 
preferem ler artigos na internet, que são mais resumidos e 
mais rápidos de ler. Eu acredito que os jornais precisam achar 
uma forma de se reinventar para conquistar a atenção desse 
público cada vez mais impaciente.

O que gosta de fazer nas horas vagas, Ricardo?
Durante a semana pratico esportes quase todo dia, o que é 
ótimo para a saúde e para relaxar. Nos fins de semana, minha 
namorada e eu gostamos muito de ir ao cinema e de jantar 
fora. Também gosto muito de livros, então passo de 1 a 2 horas 
por dia lendo, o que dá mais ou menos um livro por semana. 
Quando não estou lendo costumo ver documentários e filmes 
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na TV, e eventualmente jogo uns joguinhos no computador.
Sei que tem o hábito de praticar esportes. Além de Natação, 
o que mais você faz? Ouvi dizer que já praticou Kung Fu....
Além da natação, também jogo tênis e atiro com arco e 
flecha. Já treinei Kung Fu sim alguns anos atrás, mas tive que 
parar por falta de tempo na época da faculdade e acabei não 
voltando mais. Teve uma época que eu fazia corrida, mas parei 
por causa da pós e não voltei mais também.

E essa história de arco e flecha? Rs...
Eu conheci o esporte através da Aline Paradizo, já que ela, o 
irmão e o namorado atiram. Ela me convidou para ir assistir 
às provas e acabei gostando, depois comprei o equipamento 
e comecei a praticar também. É uma atividade interessante, 
porque diferente da maioria dos esportes, onde é importante 
ter força e velocidade, no arco e flecha o mais importante é 
a habilidade e a concentração. É muito relaxante também, 
porque as provas são ao ar livre em uma fazenda com bastante 
vegetação. Se alguém tiver interesse as provas são abertas ao 
público, e quem quiser pode entrar em contato comigo que eu 
explico como funciona, e o calendário das provas está no site 
www.fieldbrasil.org.br.
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Tem algum hobby ou mania? Coleciona alguma coisa?
Eu tenho mania de guardar coisas velhas, então minha casa 
é cheia de coisas que não funcionam mais, papeis, revistas, 
caixas vazias, e também peças de aparelhos que eu desmontei 
para ver como funcionam (que também é outra mania).
Eu também não consigo ficar parado por muito tempo, e se 
estou falando ao telefone em casa costumo ficar andando 
de um lado para o outro, o que costuma deixar as pessoas 
irritadas hehe.
Outra mania é correr, mesmo dentro de casa, o que às vezes 
causa alguns acidentes, principalmente trombadas com 
móveis. Ah, e se eu acordo à noite para ir ao banheiro ou 
beber água, costumo andar com a casa toda apagada, o que 
também causa alguns acidentes, como tropeçar em algum 
gato que está dormindo no meio do caminho hehe.

Você foi um garoto muito levado? Tem daqueles “causos e 
histórias” de infância para contar?
Levado não fui não, mas por causa dessa mania de correr eu 
sempre acabava caindo e me machucando.
Uma história engraçada foi uma vez que eu estava andando 
de bicicleta e usando chinelos Havaianas. Eu estava em 
uma praça perto de casa, correndo com a bicicleta, e acabei 
batendo a perna no banco e caindo. Só que nisso minha outra 
perna foi pra frente e o chinelo escapou do pé, acertando em 
cheio o vidro do motorista de um carro que estava passando. 
Ainda bem que o vidro estava fechado, senão o motorista 
teria levado uma baita chinelada! 

E histórias de Mega? Rs....
Xi, tem várias... O pessoal sabe que sou meio desastrado, 
principalmente com café, água, e líquidos em geral, que eu 
derrubo com certa frequência...
Em uma dessas vezes, eu tinha atendido o telefone sem fio e 
fui colocá-lo na parede que tem entre uma baia e outra. Só 
que eu errei a parede e o telefone caiu do outro lado, na mesa 
da Aline, bem em cima de um copo cheio de água, que caiu e 
molhou toda a mesa dela!
Também teve uma vez que eu puxei a maçaneta da porta e ela 
saiu na minha mão, deixando um pedaço de metal exposto. 
Depois disso o Adelson foi passar pela porta e rasgou a camisa 
onde estaria a maçaneta!
E teve um dia que eu fui abrir a janela para ver alguma coisa 
do lado de fora, e na hora de fechar a janela, ela bateu em 
alguma coisa e não fechou. Tentei de novo, e aconteceu a 
mesma coisa, só que dessa vez eu ouvi o Gustavo reclamando, 
e descobri que a “coisa” onde a janela estava batendo na 
verdade era a cabeça dele!

O Adelson já nos contou como é trabalhar com o irmão... E 
para você, como é a ter parte da relação familiar no ambiente 
de trabalho?
É uma experiência interessante, porque como o Adelson é 

bem mais experiente na empresa ele já me ajudou inúmeras 
vezes, inclusive para conseguir o estágio. Mas no dia-a-dia dá 
para separar bem o pessoal do profissional, principalmente 
porque trabalhamos em áreas diferentes, e quando estamos 
fora da empresa evitamos conversar sobre o trabalho.

Qual o prato ideal para uma refeição? Soube que gosta de 
comidas diferentes....
Eu adoro comida japonesa, então esse pra mim é o prato ideal. 
Algumas pessoas têm um certo preconceito, principalmente 
com os peixe cru, mas depois de comer algumas vezes acaba 
ficando viciante. Além de gostosa, é uma comida bastante 
saudável, pois a maioria dos pratos é feita com vegetais, algas 
e frutos do mar, normalmente crus ou cozidos. Mas precisa 
de um pouco de atenção para só comer em restaurantes 
que usem produtos frescos e que tenham boas condições de 
higiene.

Planos para o futuro....
A curto e médio prazo pretendo aprender um terceiro idioma, 
viajar para fora do país e talvez fazer mais uma pós.
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Rapidinhas

Uma música: Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge

Um filme: Lost in Translation (Encontros e Desencontros)

Um livro: A série Harry Potter

Um ídolo: Nenhum específico, mas admiro grandes 

empresários que começaram do zero

Uma viagem: Sempre quis conhecer Las Vegas

Uma frase: “Experiência é o nome que damos aos 

nossos erros” - Oscar Wilde

Saudades: Da época de infância

Time do Coração: Não tenho!

O que te move?
Eu adoro desafios, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. 
Eu gosto de atividades que sejam difíceis e me façam 
pensar. Quando eu estou fazendo uma tarefa rotineira ou 
burocrática, acabo ficando entediado e não produzo nada.

Se tivesse que definir o ideal de felicidade, como seria?
Uma vida equilibrada, com um bom relacionamento 
amoroso, bons amigos, uma carreira gratificante e com a 
saúde em dia.

Que mensagem deixaria para os povos do Oriente, 
que recentemente protagonizam cenas históricas de 
revolução?
É preciso muita coragem para iniciar uma revolução e se 
opor a um governo opressor, pois muitas pessoas acabam 
se machucando seriamente ou morrendo nos conflitos. 
Espero que isso sirva de exemplo para outros países em 
situação parecida.

Complete: “Eu acredito em....”
Eu acredito em um futuro melhor para o Brasil, 
principalmente com menos corrupção.
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Toda magia da Disney...
Viajar para os EUA e conhecer a Disney sempre foi o sonho da 
esposa de Henrique Ramos. Em Outubro de 2010 ela alcan-
çou seu objetivo...  Acompanhe toda a trajetória dessa viagem 
repleta de encantos através do relato de Henrique!
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Os preparativos para a viagem
Os primeiros passos da viagem começaram em fevereiro de 

2010, 8 meses antes, quando começamos a pagar a viagem e prepa-
rar toda a documentação, que por sinal não é pouca! Conversamos com 
muitas pessoas que já haviam viajado para os EUA e então nos depara-
mos com o primeiro medo: foi nos pintado um quadro de que na em-
baixada americana não havia um pingo de respeito com a população, 
que seriam extremamente rígidos e que até mesmo os seguranças nos 
olhariam com desconfiança. Depois de tantas histórias de terror, agen-
damos nossa entrevista e, para nossa surpresa, tudo aquilo que haviam 
nos falado não aconteceu. Fomos atendidos com extrema boa vontade, 
gentilezas e super rápido. Em nossa entrevista trocamos meia dúzia de 
palavras com o entrevistador, em que o assunto principal foi a formatura 
de seu filho. Resumindo, não apresentamos nenhum daqueles diversos 
documentos que havíamos levado.

Em julho resolvi tirar uma semana de férias só para resolver os 
detalhes da viagem, uma atitude muito acertada, pois tive tempo de 
escolher os hotéis, as datas em que iríamos a cada parque e o principal: 
montar uma lista de tudo aquilo que queríamos comprar e os locais mais 
adequados para realizar estas compras.

Já era início de outubro e o frio na barriga começou a aumentar. 
A data da nossa viagem estava marcada para o dia 24 de outubro de 
2010 e ainda faltava acertar a última coisa: o seguro viagem. Ainda bem 
que logo conseguimos resolver isso.

E finalmente chegou dia 23 de outubro, estava na hora de 
arrumar as malas e surgiu uma dúvida: o que levar? Queríamos levar 
poucas coisas porque compraríamos roupas e calçados lá. 
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A chegada
No dia 24 de outubro, depois de oito horas e meia de vôo, 

chegamos à Orlando. Após pegarmos as malas ficamos surpresos 
com a cordialidade no setor da imigração americana, foram muito 
prestativos conosco e isso me trouxe uma tremenda calma. Na 
saída da imigração há um monotrail (trem elétrico) que liga os 
prédios do aeroporto, e já dá para se ter uma idéia do tamanho 
das coisas nos EUA. 

No aeroporto de Orlando há um prédio onde ficam 
restaurantes e locadoras de veículos. Como já havíamos feito a 
reserva de um veículo médio em uma das locadoras, fomos logo 
pegar o carro. Fiquei atento, pois tinham me avisado que tentariam 
me oferecer itens pelos quais eu já havia pago e foi realmente isso 
que aconteceu. No momento de escolher o automóvel, a atendente 
me falou que eu teria direito à um carro médio. Então preguntei 
quais seriam os carros médios. O primeiro que me foi apresentado 
foi o Toyota Corolla e como já conhecia o carro, resolvi pegar aquele 
mesmo, mesmo sem ouvir quais seriam as outras opções.  Ao final 
do processo burocrático recebi um papel dizendo apenas que o 
carro era um Corolla branco parado no corredor X, e para minha 
surpresa, quando eu cheguei no corredor, não havia funcionários 
e eu podia pegar qualquer Corolla branco lá parado. Na saída do 
estacionamento havia apenas um  funcionário para conferir o carro 
correspondente ao da locação da pessoa. Na conferência, resolvi 
perguntar ao atendente qual a melhor forma de sair do aeroporto 
sem ter que  passar pelo pedágio pois eu havia alugado o carro sem 
o “Sem Parar” americano. Pois diferentemente do que acontece 
aqui, alguns pedágios de lá não tem operadores, apenas cancelas 
eletrônicas e se o carro não possuir o “Sem Parar” a pessoa é 
multada, como aconteceu com um amigo nosso. Mas o atendente 
não entendia o que eu falava e pensei “meu inglês é muito ruim”, 
rs. No fim fomos descobrir que o atendente era brasileiro, estava 
nos EUA há apenas 2 meses e não falava nada de inglês, o que foi 
uma situação engraçada. Saímos do aeroporto rindo da situação e 
após parar em um estacionamento percebi que o carro que peguei 
era um carrinho perto dos outros automóveis que encontrei por lá, 
aí me arrependi de não ter testado outro.

Apesar de tudo, locomover-se pelas ruas de Orlando é 
extremamente fácil, ainda mais sendo que na data que fomos não 
havia muito trânsito. Como possuíamos um mapa foi muito mais 
fácil nos guiar através dele, que nos levou diretamente ao hotel, 
do que usar um GPS que nos orientava a dar enormes voltas para 
chegar a locais muito próximos.

Na chegada ao hotel, tivemos uma notciia inesperada: nos 
explicaram que ocorrera um acidente com a tubulação de lá e que 
o nosso andar estava todo alagado. Na mesma hora imaginei 

que teria que dormir na rua, hehehe. Mas nem deu tempo de se 
desesperar, na mesma hora fomos realocados em outro hotel na 
frente daquele que havíamos reservado. 

Já na primeira noite fomos a um restaurante fast-food para 
comer hambúrguer com batatas fritas, um prato bem americano, 
e percebemos que realmente o lanche deles é bem diferente 
do nosso. Após o jantar, fomos para a Wal-Mart e lá descobri o 
verdadeiro significado de “hipermercado”, pois o local vendia 
desde  comida até tratores. É impressionante a variedade de coisas 
que se pode encontrar e como os americanos pagam muito menos 
pelas mesmas coisas que pagamos aqui. Logo na entrada, vi uma 
gôndola com pilhas em que um pacote com 30 pilhas da Duracell 
alcalinas custava míseros 4 dólares, muito diferente daqui né? 
Decidimos comprar salgadinhos, água e refrigerante para levar aos 
parques, apesar da vontade ser de comprar o mercado inteiro, mas 
ainda bem que minha esposa estava comigo para me controlar. 

No dia seguinte, quando acordamos, fomos tomar café da 
manhã no hotel temporário e no cardápio haviam todas aquelas 
guloseimas que víamos nos filmes. Quando fomos atendidos pelo 
garçom ficamos sabendo que só poderíamos escolher suco ou café 
com leite, não havia a opção dos dois. Como todo bom brasileiro, 
demos um jeitinho. Minha esposa pediu suco e eu café com leite e 
resolvemos. Por causa da limitação na bebida saímos reclamando, 
mas como ainda não tínhamos conhecido o café da manhã do 
nosso hotel de verdade, aguardamos que fosse melhor no outro. 
Após o café da manhã já fomos para nosso hotel definitivo e 
conhecemos finalmente nosso quarto, onde a vista era muito 
bonita, com o parque Wet Wild ao fundo.

Após nos acomodarmos fomos às compras, afinal de 

“...É impressionante como 
os americanos pagam muito 
menos pelas mesmas coisas 
que pagamos aqui...”
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contas, levamos pouquíssima roupa e realmente as coisas lá são 
muito mais baratas que aqui. Há enormes shoppings com lojas 
outlet de inúmeras marcas famosas e para nossa sorte um dos 
maiores ficava muito próximo ao nosso hotel. Lá você consegue 
comprar tênis Nike Shocks por US$45,00 por exemplo, artigos 
esportivos como roupas da Nike, Adidas e outros por um preço 
muito barato. Assim, passamos o dia todo indo de loja em loja e 
cada vez mais surpresos com os preços. Ao final do dia descobrimos 
que cada um de nós queria ir para lojas de seu interesse, então 
resolvemos isso comprando dois rádios Talk-About portáteis que 
salvou nossa viagem.

Sea World
Após as compras, começamos a saga pelos parques. E 

o primeiro da lista foi o SeaWorld. Eu imaginava que era apenas 
um aquário gigante, mas é um parque impressionante onde há 
uma mistura entre shows com animais e brinquedos, além de 
diversos tanques em que é possível alimentar golfinhos e tocar em 
arraias. Me senti uma criança novamente. As atrações principais 
deste parque são o show da baleia Shamu, show dos Golfinhos, 
montanha russa da Arraia (na qual você vai como se estivesse preso 
à barriga de uma arraia, é muit interessante!).

Outro parque belíssimo que visitamos foi o Discovery Cove, 
que é um parque aquático do mesmo grupo do SeaWorld onde 
você pode nadar com golfinhos, arraias e ter contato com diversos 
animais, inclusive da fauna brasileira. Há também um viveiro 
gigante com inúmeras aves que vem comer em sua mão. Foi uma 
ótima oportunidade para descansar porque nos demais parques a 
única coisa que não há é descanso. Foi um dos parques que mais 
gostamos, pela liberdade e contato com a natureza.

O Disney World é um complexo de parques temáticos, 
aquáticos, hotéis e centro comercial, e acho que depois de conhecê-
lo é pouco provável que se queira freqüentar um parque como o 
Hopi Hari. Pois além de toda grandiosidade, é de se admirar como  
são extremamente funcionais e limpos, mesmo com a freqüentação 
de milhares de pessoas por dia. Tentei achar um papel ou chicletes 
no chão, uma parede suja ou até mesmo um banheiro sujo, mas 
não consegui...

Magic Kingdon
O próximo parque da Disney que visitamos foi o Magic 

Kingdown, que era o mais esperado pela minha esposa. Tão 
esperado que quando ela entrou no parque começou a chorar 
por ser um sonho que se realizava. Em minha opinião, o Magic 

Kingdown é o melhor parque da Disney porque possibilita o 
contato com aquele mundo que apenas víamos na TV quando 
crianças. Todas as atrações, embora voltadas para o público infantil, 
são muito legais por interagirem com todas as nossas sensações. As 
principais atrações desse parque são o castelo da Cinderela e uma 
casa mal assombrada com efeitos visuais incríveis. E no decorrer do 
dia há várias paradas com os personagem da Disney. Outra coisa 
muito legal que experimentei é a Torkey Leg, que é uma coxa de 
peru gigante (quem for não pode deixar de comer!). 

Epcot Center
O parque seguinte que conhecemos foi o Epcot Center, 

fundado em outubro de 1982. Sua sigla significa Experimental 
Prototype Community of Tomorrow (Protótipo Experimental da 
Comunidade do Amanhã). Ele divide-se em duas grandes partes: 
o Future World e o World Showcase. O Future World é o mundo 
das novas ideias e da tecnologia, com nove atrações. Sendo que 
as mais novas atrações são a Mission (Space que simula um vôo ao 
espaço), e a Soarin (que faz um vôo pairando sobre panoramas da 
Califórnia). Também andei no Test Track que ainda não conhecia, 
um carro que passa por vários testes de estabilidade, freios e  
velocidade. 

Uma ideia muito legal que existe nos parques da Disney é 
o Fast Pass, que são várias maquininhas que ficam instaladas na 
entrada de cada atração (as que formam mais filas). Você passa seu 
ingresso nessa máquina e ele te devolve um ingresso com a hora 
que você deve retornar àquele brinquedo, sem precisar ficar na fila. 
Aí você pode ir em outro brinquedo e depois volta para o que você 
pegou o Fast Pass. Achei essa invenção maravilhosa, por isso deu 
para andar várias vezes nos brinquedos que mais gostamos.

A outra parte da Epcot, o World Showcase, é formado por 
pavilhões temáticos sobre onze nações: EUA, Canadá, México, 
Itália, Noruega, Alemanha, França, Inglaterra, Marrocos, China e 
Japão. Cada um é representado por um monumento turístico do 
país e têm informações, imagens, sons e artigos à venda desta 
nação. Dentro dos pavilhões do México e da Noruega há ainda 
atrações em barquinhos.

Animal Kingdown
O próximo parque visitado foi o Animal Kingdown, que 

é uma mescla entre zoológico e parque diversos. Foi muito legal 
por estar próximo ao Halloween, então havia muitos personagens 
caracterizados para o dia das bruxas.  Uma das atrações principais 
desse parque é uma montanha-russa chamada Everest. É difícil 
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“...É de se admirar como  os parques são 
extremamente funcionais e limpos...”



descrever este brinquedo pelo seu tamanho, mas dá pra se ter ideia 
pelo nome. Uma coisa que é muito legal em todos os brinquedos da 
Disney é que todas as filas são interativas. Ao final desse dia fomos 
conhecer a DownTown Disney e Planet Hollywood.

Hollywood Studios
O quarto e último parque da Disney que conhecemos foi o 

Hollywood Studios. Acredito que pelo cansaço e também porque 
foi o único dia em que choveu, não aproveitamos muito o parque. 
Ele possui diversas atrações interessantes como uma montanha 
russa do Aerosmith, um show de carros, inúmeros cinemas 4D e o 
hotel mal assombrado, que é uma das atrações mais conhecidas.

Universal Studios
Após terminar a Disney fomos conhecer os parques da 

Universal Studios, que é divido em duas áreas: Island of Adventure 
e o Universal Studios. Os parques da Universal são bem menos 
elaborados do que os parques da Disney, porém, se comparados a 
qualquer parque do Brasil, são muito melhores. O público-alvo da 
Universal são os jovens e adultos, então as atrações são muito mais 
dinâmicas do que aquelas encontradas na Disney. Os pontos de 
destaque dos parques são o Castelo de Harry Potter (que poderia 
ser um parque a parte), a Montanha-Russa do Huck, o Jurassic Park, 
a Montanha-Russa do Homem Aranha, entre outros. Os parques 

da Universal Studios são bem mais radicais do que os parques da 
Disney e é tambme dentro da Universal Studios que está o famoso 
Hard Rock Café.

Miami
Após Orlando, fomos conhecer Miami, ao sul da Flórida. 

As cidades estão separadas por aproximadamente 400 km que são 
percorridos por estradas excepcionais, e como nosso carro tinha 
piloto automático dava até vontade de dormir. 

Miami é uma cidade muito maior que Orlando, mas sofre 
dos mesmos problemas que qualquer cidade grande tem, como: 
trânsito, regiões violentas e pouca hospitalidade por parte dos 
moradores. Mesmo assim Miami é uma cidade muito bonita, com 
ótimos restaurantes e shoppings. Miami Beach é uma atração à 
parte pela beleza de suas praias de areia branca e águas claras.

Em Miami pegamos o vôo de volta ao Brasil. E chegamos 
aqui com uma visão dos EUA totalmente diferente do que saímos,. 
Essa viagem realmente mudou conceitos, pois sempre fiz parte 
dos céticos que diziam “Não vejo nada nos EUA”. Agora mal posso 
esperar o momento de voltar!

DESTINOSDESTINOSDESTINOS
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Contratados
Depois de um período de aprendizado e muito trabalho os 
colaboradores Bruno Diogo e Bernardo Oliveira foram efetivados! O  
empenho no trabalho juntamente com o apoio de seus colegas e o 
novo projeto Anjo da Guarda deram o suporte para essa conquista. 
Leia a seguir, como foi esse período...

Nos meses de Fevereiro e Março a Família Mega 
ganhou, oficialmente, dois novos membros: Bruno Rodrigo 
Diogo, da equipe de Atendimento RH, e Bernardo de 
Pádua Oliveira, da equipe de Projetos Especiais. Os dois 
colaboradores, que já fazem parte da empresa há pouco mais 
de seis meses, atuavam como estagiários e passaram agora ao 
status de ‘contratados’ da Mega Sistemas Corporativos.

Para a Coordenadora de Atendimento RH, Fernanda 
Rodrigues, o interesse do estagiário em aprender e contribuir 
para o desenvolvimento da área são os principais diferenciais 
que podem levar à contratação. “A palavra que melhor define 
o desempenho do Bruno durante seu período de estágio é 
‘esforçado’. Tanto que, inicialmente, a vaga era apenas para 
um período de estágio e não tínhamos a intenção de efetivar o 
candidato. Mas sua atuação e força de vontade nos levaram a 
mudar os planos e contratá-lo como colaborador efetivo sem 
pensar duas vezes!”.

Para os contratados, a realização de ser efetivado 
vai além da mudança na carteira profissional. A experiência 
adquirida durante a fase de estágio agrega conhecimentos 
que enriquecem a bagagem profissional dos candidatos, que 
ainda em fase de formação acadêmica tem a oportunidade 
de conhecer na prática tudo aquilo que a sala de aula ensina 
como teoria. Esse aprendizado é responsável pelo efeito do 
amadurecimento profissional e pessoal, já que a prática orienta 
não apenas as tarefas funcionais, mas o próprio contato com 
o cliente e as situações que o ambiente de trabalho propicia a 
todos que mergulham no mercado de trabalho.

E esse efeito é sentido no dia-a-dia de cada estagiário, 
conforme explica Bruno: “Através do estágio temos a 
oportunidade de ganhar experiência, e a forma como cada 
um aproveita essa oportunidade é que vai determinar sua 
contratação ou não. Se hoje eu tive a chance de ser efetivado, 
é porque aproveitei tudo que o estágio me proporcionou, 
principalmente porque antes eu praticamente não tinha 
nenhuma experiência, a qual conquistei hoje.”
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Conhecimento nunca é demais!
Se há um estoque que nunca sofre com excedentes é 

o Estoque de Conhecimentos! Quando um candidato inicia 
o processo de estágio, geralmente ele tem consigo apenas a 
bagagem teórica proporcionada pelo aprendizado na sala de 
aula. Mas ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a 
prática que conta. A teoria pode sim formar uma importante 
base estrutural para a atuação do estagiário no dia-a-dia.

“Certamente os cursos que realizei ajudaram a abrir 
portas para o conhecimento e puderam me diferenciar em 
relação à outros possíveis candidatos, então a formação 
também conta pontos a favor do candidato”, afirma Bruno.

Além disso, a formação é uma conseqüência do 
interesse apresentado pelo candidato em aprender cada 
vez mais. No mercado da tecnologia, manter-se atualizado 
é essencial, e quanto mais informação se busca, maiores as 
chances de se destacar entre a concorrência. Dessa forma, seja 
através de um curso superior, especializações, cursos livres de 
rápida absorção ou mesmo pela leitura direcionada, quanto 
maior a bagagem teórica, mais fácil será sua adaptação aos 
desafios práticos. 
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Trabalho em equipe
Outro importante aprendizado para o estagiário 

é o trabalho em equipe. Ao contrário dos trabalhos 
desenvolvidos em sala de aula, em que um grupo 
precisa solucionar uma situação hipotética, no período 
de experiência o estagiário terá contato com problemas 
reais que precisam ser resolvidos o mais rápido possível. 
É aí que entra o potencial do trabalho em equipe, 
atuando muitas vezes sob pressão com pessoas que tem 
temperamentos diferentes e maneiras diferentes de lidar 
com cada situação.

Nesse momento toda a equipe é colocada em teste, 
seja o estagiário, que irá se adaptar à forma de trabalho 
de sua nova equipe e aprender o novo com ela, quanto 
da própria equipe em si, que recepcionará o candidato 
tendo que resolver o problema ao mesmo tempo em 
que transmitirá a ele os conhecimentos necessários para 
auxiliar em sua adaptação profissional. Para Bruno, o 
apoio da equipe foi providencial: “Todos estavam sempre 
prontos e dispostos a me ajudar, em qualquer situação”. 
E para Fernanda, Bruno também respondeu ativamente à 
essa postura: “O Bruno sempre demonstrou muita vontade 
de aprender e de ajudar, o que foi ótimo para avaliarmos 
sua capacidade de trabalhar em equipe”.

A célula de Atendimento RH conta com o Projeto 

Anjo da Guarda, que visa auxiliar os novos colaboradores 
em sua fase inicial na empresa. De acordo com o projeto, 
todo novo colaborador recebe um tutor, seu “anjo da 
guarda”, que no caso de Bruno, foi o colaborador Caio 
Peres Clasen. “O Projeto Anjo da Guarda foi essencial 
para que eu pudesse conhecer mais a rotina de trabalho 
e as tarefas que eu iria enfrentar, acompanhando tempo 
integral o que era realizado pelo Caio, que sempre me 
explicava cada processo”, afirma Bruno.

Ambos os colaboradores, “Anjo da Guarda” e 

“Protegido” aprendem durante essa fase. “Foi muito 
importante participar deste projeto, o colaborador ter uma 
pessoa ao lado para orientar e ajudar nas tarefas diárias é 
muito importante para o crescimento de ambas as partes. 
Acredito que este projeto deva continuar e todas as outras 
células da empresa”, confessa Caio.

Na área de Projetos Especiais, André Oliveira 
comenta sobre o desempenho de Bernardo, “Em 
seu período de estágio ele mostrou-se uma pessoa 
interessada em aprender, responsável e comprometida 
com o trabalho e não deixou a peteca cair quando foi 
pressionado ou questionado. O processo de aprendizado 
na utilização do Customizador, PL/SQL e em algumas 
rotinas do Mega Empresarial  foi muito bom, e como 
forma de reconhecimento pelo desempenho que ele vem 
apresentando na Área de Projetos Especiais nós decidimos 
efetivá-lo antes do encerramento do seu contrato de 
estágio com a Mega. Com isso teremos mais um recurso 
de qualidade que fará parte, agora em período integral, da 
equipe de Projetos Especiais.

Independente da área, a Mega procura proporcionar 
sempre um ambiente tranqüilao e agradável para apoiar a 
entrada de novos colaboradores, oferecendo todo tipo de 
suporte necessriáo. Assim possibilita uma maior adaptação 
e eficiência do aprendizado, favorecendo juntamente com 
a força de vontade do estagiário a sua possível contratação.

A Mega parabeniza os novos contratados e deseja a 
continuidade do sucesso em seus desafios profissionais!

“...no período de experiência o estagiário     
terá contato com problemas reais 

que precisam ser resolvidos o 
mais rápido possível...”



DICAS CULTURAIS

Filme:  Robin Hood
Indicação de Rafael Albini

 A história se passa na Inglaterra, no século XII. Com a morte do rei da Inglaterra 
Ricardo I, Robin Hood (Russell Crowe), o experiente arqueiro e ex-integrante do 
exército da Coroa, viaja para Nottingham, um lugar que sofre com a corrupção 
de um xerife tirânico (Matthew Macfadyen) e impostos assustadores. Lá, ele se 
apaixona pela espirituosa viúva Lady Marion (Cate Blanchett), uma mulher cética 
da identidade e motivações desse guerreiro da floresta. Com o país enfraquecido 
por décadas de guerras, Robin e seus companheiros – insatisfeitos com o ineficaz 
governo de um novo rei – iniciam uma grande aventura.
 

LIVRO: O mundo de Sofia
Indicação da Revista Integração

O Mundo de Sofia é um romance escrito por Jostein Gaarder, publicado em 
1991. O livro funciona tanto como romance, como um guia básico de filosofia.
Conta a história de Sofia Amundsen, que começa a receber bilhetes e cartões 

postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia 
quem é ela e de onde vem o mundo em que vivemos. O mistério dos bilhetes 

e dos postais é o ponto de partida deste fascinante romance, que vem 
conquistando milhões de leitores em todos os países em que foi lançado. 

“Este livro me surpreendeu  por  sua capacidade de instigar  nosso íntimo,
me fez refletir sobre  a vida e  diversos assuntos que geralmente não paramos

para pensar. Apesar da quantidade de páginas ser grande,  
a leitura do livro  é muito gostosa  e  prende a atenção!”

FILME: O santuário
Indicação de Francine Barros Amaral 

O thriller de ação “O Santuário”, do produtor executivo James Cameron, conta 
a história de uma equipe de mergulhadores em uma expedição perigosa para 
uma enorme caverna subaquática, com um sistema de túneis em um dos 
cantos mais remotos do planeta. Quando uma tempestade tropical obriga-os a 
ficar presos na profundidade das cavernas, eles devem lutar pela sobrevivência 
a qualquer custo, e tentar encontrar uma rota de fuga.

Mande sua sugestão de filmes, livros ou músicas para a Revista Interação: comunicacao@mega.com.br
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BOM SABOR

Daisho Express Temakeria 
Indicação da colaboradora Raquel Bonatti

A Daisho Express Temakeria possui um ambiente agradável que você 
encontra aberto na madrugada do final de semana ou ainda pode utilizar 
o serviço de delivery.  A  Temakeria oferece uma grande variedade 
em pratos típicos japoneses, desde os tradicionais sushis e sashimis à 
diversidades, como: tempurá, tepann yaki, teishoku, sukiyaki, batayaki, 
shishamo, ostras etc. Agora, para quem nunca comeu ou não gosta de 
comida japonesa, Raquel aconselha experimentar primeiro o Hot Roll, 
pois segundo ela, por experiência própria, ajuda a mudar o conceito 
da culinária. Uma das unidades da Daisho Express está localizada na 
av. Presidente Vargas, nº 833 – Cidade Nova – Indaiatuba. Para mais 
informações, o telefone de contato de Indaiatuba é (19) 3318-2600 ou 
(19) 3396-8388 em Campinas. Site: www.daishorestaurante.com.br.

Pastéis de Itu 
Indicação da colaboradora Susan Furlanes

Perfeito para pedir, sem sair de casa, com a comodidade e agilidade na 
entrega, aliados à um excelente sabor e melhor custo-benefício.

Com uma variedade de mais de 100 sabores diferentes entre salgados e 
doces, os pasteis tem motivo para serem chamados de “Pasteis de Itu”, 

afinal, se comparado com duas latas de refrigerante (uma sobre a outra), 
podemos notar que tem a mesma altura! Os preços são baixos 

e o sabor do pastel, excelente! Altamente recomendado!!! 
Localizado na Rua Jerônimo da Veiga, 807 - Box2

Galeria Vila Angélica - Sorocaba.  
Disk-Entrega: (15) 3017-7868 / 3213- 7222

Conheceu um novo restaurante ou quer 
indicar aquele barzinho imperdível? 

Mande sua dica para a Revista Interação:

comunicacao@mega.com.br
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Felipe F. Galafassi 
Analista de 
Suporte

Rosimeri R. Ferreira
Consultora de 
Implantação

Alderi André Ranieri
Consultor de 
Implantação

Sidnei José Pereira
Consultor de 
Implantação

Novos Colaboradores

Natanael Alves Ferreira 
Consultor de Negócios

Patrícia Roberta Boton 
Gerente de Produtos

Carolina Monteiro Aichele 
Coordenadora de 
Relacionamento

Rosemeire Aparecida Tobias 
Gerente Financeira 
de Serviços

Mudança de Função

Mais um anjinho resolveu habitar a terra no dia 8 de fevereiro:  
a Maria Clara, que chegou em boa hora para trazer alegria, 
força, união e luz ao colaborador Felipe Santos e sua família. 
Ela nasceu com 3.550 Kg e 46,5 cm. Que todas as bênçãos 
possam acompanhar esse anjo! Felicidades à família!

Nascimentos
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Confira as comemorações dos aniversariantes do 
mês em vários setores da Mega...

Desenvolvimento
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01
Flávio S.
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14
Sheyla Rosseto

26
Luciano
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01
Adriano C.
Barbosa

14
Antonio A. 
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02
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Alves

04
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18
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Pedroso
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Ribeiro
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Michel
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Cocato
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de Oliveira
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Vieira
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da Cruz
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da Silva
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Ferreira
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André 
Barnabé
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Lucas F.
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22
Fernanda
Rodrigues

Maria Angélica
Carneiro

12
Pedro Henrique
Cruz

23
Susan 
Furlanes
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