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                                QUE ENRASCADA 

   Na história dos seres humanos, convivendo em comunidade, 
sociedade, coletividade, nação etc., sempre têm se constado 
momentos de altos e baixos e momentos de estagnação. Além desses, 
também verificam-se momentos de profunda indecisão e 
insegurança, tristeza e desapontamento. São momentos de crises. 
Momentos de busca de saídas sem encontrar caminho de possível 
solução. As angústias, as dúvidas, por vezes, tomam conta da 
situação. Até momentos de desespero se constatam. 

Tem-se a impressão de que atualmente estejamos vivendo e passando 
por situações desse tipo. Tanto em nível brasileiro como em ambiente 
internacional, há hoje uma sensação de mal-estar, de inquietação, de 
aflição mal definida, de angústia. Muitas pessoas são levadas ao 
desânimo, a uma situação de dúvida permanente e atroz, de 
desesperança. 

 É certo que em nosso mundo hoje há um número muito grande 
de pessoas que não sabem para aonde ir. Estão sem rumo seguro, 
definido e certo. E esta situação já se apresenta assim há mais tempo. 
Não é situação de agora, de momento. Ela está marcando os últimos 
anos. As pessoas estão aflitas, olhando para o vazio sem resposta. Já 
não se avistam ou vislumbram soluções para certos problemas. E isto 
leva ao desânimo. 

Mais grave e profunda é a situação vivida particularmente por países e 
nações em que a frustração está presente e é uma verdade. A pessoa 
que sofre frustração é alguém que depõe todas as armas e foge de si 
mesma. É alguém que desistiu da luta, da busca, da vida. É a pessoa 
para a qual não há mais luz de tipo algum.  

 

 
VISÃO 

Desenvolver, por meio do ensino e 

incentivo à pesquisa, o conhecimento 

e a cultura, promovendo a formação 

integral do ser humano e de 

profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da sociedade. 

 

MISSÃO 

- Formar profissionais capazes de criar 

empresas e organizações e 

desempenhar nelas, com total 

responsabilidade, eficácia e eficiência 

no trabalho de gestão – em qualquer 

nível – em qualquer área de atividade. 

 

- Difundir, na sociedade, uma cultura 

orientada aos valores éticos e de 

racionalidade nos negócios, criando 

canais de comunicação entre o mundo 

acadêmico e empresarial e 

impulsionando a vocação empresarial 

de nossos alunos. 

 

- Fomentar a pesquisa científica e 

técnica na Administração de Empresas 

e no Marketing, não só por meio de 

incentivo aos trabalhos desenvolvidos 

na Escola, mas também por meio da 

difusão do pensamento de ações de 

pesquisa na sociedade como um todo. 

 

 

 

Acesse on-line:  

www.esic.br/informativo 
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Não há perspectivas de futuro. Ela desiste de viver. Se isto acontece com as pessoas, de maneira 
semelhante também acontece com os agrupamentos humanos, com as sociedades, com as comunidades. 

 É característico de comunidades sem perspectivas de futuro, estarem vivendo sem pontos de 
referência, sem valores e indicadores de caminhada [Wegweiser] a ser feita. Nesta situação, as pessoas 
tendem a parar. E, paradas e desanimadas, se perguntam: “Caminhar para quê? Lutar para quê? Trabalhar 
para quê? Viver para quê?”. São perguntas e interrogações que as pessoas se fazem, e não encontrando 
respostas minimamente significativas e satisfatórias, param de vez. E não encontram razão para 
recomeçar. 

 Repito: tem-se a impressão de que hoje estejamos vivendo situações bastante semelhantes. As 
crises são constantes. E são profundas. São do tipo que atingem o mais íntimo de cada um de nós. E, então, 
neste íntimo já não há mais respostas. Nossos gritos de angústia entram, batem bem no fundo e o eco que 
retorna é de vazio e desespero.  

 Na época de uma profunda crise, tal como foi a da escravidão negra, o poeta Castro Alves, no poema 
Vozes da África, faz sua a voz das multidões de pessoas escravizadas, que não encontravam respostas às 
suas perguntas, quando grita:  

“Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?  
Em que mundo, em que estrela tu te escondes?  
Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito, 
que embalde desde então corre o infinito... 
Onde estás, Senhor Deus?”... 

 Tais como africanos escravizados, hoje olhamos para o alto e o infinito vazio e gritamos por socorro. 
Não entendemos que crimes nós cometemos para recebermos semelhante castigo, o de não querer mais 
viver. Parece ser essa a sensação que toma conta de muitos povos. Vejam-se os tantos refugiados, que 
deixam suas pátrias para correr ao encontro de um chão onde possam cair vivos... E tantas outras pessoas 
que, aos poucos, ficam sabendo o quanto já foram explorados e ludibriados, enganados e maltratados, que 
o viver já não faz muito sentido. Parece que estamos em momento profundo de dúvida, crise e de perguntas 
sem respostas. 

 Nestor Eckert – Secretário Geral.  

 

 

  FEIRA DE NEGÓCIOS, EMPREGOS E ESTÁGIOS 2016 

 

No dia 06 de outubro, teve lugar, nas dependências da ESIC, a Feira de Negócios, Empregos e Estágios 

2016, promoção, organização e realização pela ESIC sob a coordenação do Departamento de Atenção ao 

Aluno e ao Candidato (DAAC). 

 A ESIC convidou, para participar desta feira, jovens, estudantes, profissionais que quisessem entrar 

em contato com o mercado. Isto é fundamental para quem almeja uma carreira profissional de sucesso. A 

feira acontece anualmente nos espaços físicos da ESIC e é realizada exclusivamente por colaboradores da 

própria ESIC. 
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 A distribuição das atividades esteve organizada assim: 

 Bloco A – Rodada de Negócios. 

 Bloco B – Rodada de Negócios. 

 Bloco C (Ginásio de Esportes) – Feira de Negócios/RH. 

 Auditório – Palestras. 

 Estacionamento – Concessionárias e Food Trucks.  

 

As atividades iniciaram às 16h e encerraram às 22h. 

Houve a participação de, aproximadamente, entre 90 e 100 empresas e o evento reuniu 1.600 a 1.700 

pessoas, entre alunos, empresários e membros da comunidade. As empresas de RH presentes na Feira 

fizeram cadastro de mais de 750 currículos.  Especial foi, pela primeira vez, a participação e presença dos 

alunos do Ensino Médio do Colégio ESIC, acompanhados e orientados por profissionais do Colégio. 

Comparado com as 1ª e 2ª edição do evento, a terceira edição cresceu 35% no volume de empresas 

expositoras e 20% em empresas de Recursos Humanos (RH). Segundo parecer do Diretor Geral da ESIC, P. 

Ari Erthal “conseguimos reunir grandes empresas que puderam expor seus produtos e fazer networking, 

além de empresas de RH, que atenderam quem busca uma colocação ou recolocação profissional”. 

Houve, também, três palestras durante o evento. 

1) – A psicóloga, gestora de soluções corporativas na De Bernt e especialista em psicologia 

organizacional, Leandra Corteletti, falou sobre gestão de carreira e deu sugestões de postura profissional, 

estruturação do currículo e recolocação no mercado. 

2) – O vice-presidente da Renault do Brasil, Alain Tissier, ministrou a palestra “Dificuldades e 

Acertos para o Sucesso Profissional” e apresentou sua experiência em gestão em suas atuações da Europa. 

3) – A professora da ESIC na Espanha, Pilar Llácer, proferiu palestra em vídeo sobre “Liderança 

em novos tempos digitais”. 

O parecer de Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico da ESIC, é que “a Feira já se posiciona como um 

evento para geração de negócios e troca de contatos e experiências para os alunos e as empresas da região. 

Neste ano, tivemos mais empresas e maior volume de pessoas circulando pela feira. As empresas têm 

buscado alternativas para enfrentar a crise. A feira reúne pessoas talentosas e gera rodadas informais de 

negócios”, completa.     
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   RESULTADOS DA FEIRA PARA CRIANÇAS   

 

 Foi sugestão das pessoas organizadoras da Feira de Negócios, Empregos e Estágios que os 

empresários participantes trouxessem presentes para crianças, que foram entregues à Pastoral da Criança, 

do Santuário Santa Rita de Cássia. Os presentes já foram entregues, no dia 07 de outubro, pelo Secretario 

Geral da ESIC ao P. André e ao Fr. Marcos, do Santuário, que os encaminham à Pastoral da Criança. 

 Em nome das crianças, agradecemos muito às empresas, que assim colaboram para que no dia das 

crianças os presentes cheguem ao seu destino.  
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 PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA 

 

 A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 

promoveram nos dias 21 e 22 de setembro/2016, a 5ª edição do PROGRAMA INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO EXECUTIVA. 

 As edições anteriores do programa trataram estes temas/assuntos: 

 2012 – Liderança para o Futuro – Sustentabilidade e Criação de Valor com Open Innovation. 

(Encargo: DUKE Corporate Education – Londres); 

 2013 – Gestão da Inovação – da Estratégia à Ação. (Encargo: Hutes Etudes Commerciales (HEC) – 

Paris); 

 2014 – Liderança para Inovação: uma Abordagem Mercadológica. (Encargo: Steinbeis-Hochschule 

– Berlim); 

 2015 – Design e Gestão Estratégica de Negócios. (Encargo: Poli Design – Consorzio del Politecnico 

– Milão); 

 2016 – Liderança Transformadora: Estratégia, Competitividade e Inovação. (Encargo: ESIC 

Business & Marketing School – Curitiba). 

 

A 5ª edição esteve ao encargo da ESIC e seus profissionais. Foram discutidas situações e abordados 

desafios que as empresas estão enfrentando no desenvolvimento das atividades e dos negócios. As 

constantes mudanças nas relações comerciais e da multiplicidade de informações promovida pelos avanços 

tecnológicos forçam os gestores a buscarem novos modelos de liderança e gestão. 

A capacitação e atualização dos gestores por meio de informação e conhecimento, trocas de 

experiências e formação a respeito das tendências atuais contribuirão para conduzir a empresa para melhor 

aproveitar as oportunidades do entorno, buscando novas estratégias para a superação dos objetivos da 

empresa e garantindo, desta forma, sua eficiência e ganhos de competitividade.  

A ESIC é uma Escola de Negócios Internacional, com sede na Europa, campus nacional em Curitiba 

e atuação também na China, Índia e Estados Unidos da América, e coloca-se a serviço das comunidades e 

suas mais diversas organizações. 

No caso do Brasil, um grande diferencial da ESIC é ser uma “Business School Internacional que 

também fala português”. Em suas atividades procura reunir o que há de melhor em inteligência competitiva 

internacional, adaptada à realidade brasileira. 

Na realização da 5ª edição do Programa Internacional de Educação Executiva atuaram os 

professores Dr. Ruy Sant’Ana e Msc. Alexandre Weiler no primeiro dia, traçando um cenário de tendências 

prováveis e como enfrentar os desafios e, no segundo dia, abordando competências para a gestão 

estratégica, atuou o professor Msc. José Eduardo Nasser. 

A considerar o feedback (retorno e avaliação de desempenho) recebido pela setor de registros de 

eventos da ESIC, em Curitiba, o evento a encargo dos profissionais da ESIC foi recebido como excelente, 

ótimo, instigante, excelente conhecimento e grande experiência de vida, abordagens brilhantes, 

informação com humanismo, ótima integração entre teoria e prática, fenomenal domínio de conteúdo, 

excelente condução didática etc. 
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A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Hoje em dia, estamos em constante aceleração, quase obcecados com a velocidade e o imediatismo. 

Fazemos cada vez mais coisas em menos tempo. Procuramos tornar tudo mais rápido, sem nos 

apercebermos que, por vezes, estamos passando pela vida com muita pressa, perdendo a oportunidade de 

a vivermos de fato. Por que é que o fazemos? Em parte, porque toda esta rapidez e velocidade nos 

“protegem” de questões maiores e mais profundas. Muitas vezes, preenchemos nossa consciência com 

distrações e ocupações para que não tenhamos de nos questionar acerca de nós próprios e do que nos 

rodeia. 
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Atualmente, podemos trabalhar a partir de qualquer lugar, podemos fazer muito mais, e muito mais 

rapidamente. Mas, se tudo parece fazer-se mais rapidamente, por que nos sentimos sem tempo? Alguns 

autores sugerem que é por termo-nos tornado menos competentes na arte de não fazer nada. 

Nas organizações, tanto públicas como privadas, percebe-se nas pessoas um estado de fadiga ou 

frustração que se produz pela dedicação a uma causa, estilo de vida ou relação, que não produz o resultado 

esperado. É o desânimo profissional, a perda do ânimo, perda da alma, que é o princípio vital do ser humano. 

Esta é a Síndrome de Burnout (do inglês - to burn out - queimar por completo), também chamada pelo 

psicanalista nova-iorquino Freudenberger de “síndrome do esgotamento profissional”, após constatá-la em 

si mesmo, no início dos anos 1970. 

A dedicação exagerada à atividade profissional é uma característica marcante de Burnout, mas não 

a única. O desejo de ser o melhor e sempre demonstrar alto grau de desempenho é outra fase importante 

da síndrome. O portador de Burnout mede a autoestima pela capacidade de realização e sucesso 

profissional. O que tem início com satisfação e prazer termina quando esse desempenho não é reconhecido. 

Nesse estágio, a necessidade de se afirmar e o desejo profissional se transformam em obstinação e 

compulsão; a pessoa nesta busca sofre, além de problemas de ordem psicológica, forte desgaste físico, 

gerando fadiga e exaustão. É uma patologia que atinge profissionais da área da saúde, segurança pública, 

setor bancário, educação, cartórios, tecnologia da informação, gerentes de projetos, da área da saúde em 

geral, jornalistas, advogados, professores, entre outros. 

Quando alguém entra em Burnout, se “quebra”, já é sinal de que deixou de lado algo essencial para 

sua existência. Pensou que podia tudo sozinho. Confiou só em suas forças físicas e humanas. Esqueceu a 

transcendência. Assim brota um sério perigo: o de preencher o vazio com a força da própria vontade. E 

quando o homem se distancia de si mesmo e atende apenas à sua condição animal (ser criado), ele vai 

perdendo a sua alma. É nesta condição que ele se quebra e sofre o burnout. 

Espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Espiritualidade é então, este 

movimento interior que nos leva sempre mais em direção ao Transcendente, que está em nós. 

A essência do ser humano é a sua humanidade. Não atender às demandas da própria essência nos 

coloca em colapso. Eis nosso desafio: a busca de mantermos o equilíbrio entre o fazer e o ser. Muito fazer 

já é a expressão da dificuldade de ser, que em evoluindo, se manifestará no burnout. 

O exercício da solidão e do silêncio nos ajuda a encontrar o próprio eu. Retornar ao próprio eu parece 

ser o único caminho para superação de burnout. E no retorno ao próprio eu dar-se-á o encontro com a 

própria interioridade. E na interioridade, está o transcendente que nos convida a um encontro muito maior 

e mais profundo, que nos dignifica e realiza enquanto homens e mulheres. 

Pe. Ari Erthal 

Diretor da ESIC Business & Marketing School 

 

Sugestão de leituras:  

TREVISOL, Jorge. Labirintos da Alma: um jeito amoroso de olhar para o mistério de si 
        mesmo. Porto Alegre: Gênese Editora Artes Gráficas, 2011, 208p. 
ALMADA, Roberto. O Cansaço dos Bons. A logoterapia como alternativa ao desgaste 
         profissional. Vargem Grande Paulista: Cidade Nova, 2013, 184p.  
AMATUZZI, Mauro Martins (org.). Psicologia e espiritualidade. São Paulo: Paulus, 2011, 240p. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Dia 03/out. – Início do Processo Seletivo de Verão 2017/1. 
Dia 05/out. – Data limite para entrega das Notas A1. 
Dia 07/out. – Publicação das Notas A1. 
Dia 12/out. – Nossa Senhora Aparecida. 
Dia 15/out. – Dia do Professor. 
Dias 19 a 21/out. – Matrículas de Calouros. 
Dia 01/nov. – Data Limite para entrega de disponibilidade 2017/1 – Professores. 
Dia 02/nov. – Finados. 
Dia 03 e 04/nov. – Requerimento de Prova de Suficiência e Proficiência. 
Dia 04/nov. – Data Limite para Trancamento de Matrícula. 
Dia 10/nov. – Data Limite para entrega de minuta de Prova A2. 
Dia 11/nov. – Colação de Grau em Gabinete. 
Dias 12 a 15/nov. – Recesso Proclamação da República. 

 

  

 PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO: PARCERIA SEBRAE/ESIC 

 

O Programa Negócio a Negócio é um programa do SEBRAE, que consiste em fornecer 

conhecimentos e orientações a microempresas e microempreendedores individuais. A ideia é auxiliar nas 

principais dificuldades encontradas no dia a dia da gestão do negócio e indicar outras soluções conforme as 

necessidades da organização. 

O programa teve início no segundo semestre de 2009 e já atendeu mais de um milhão de empreendedores 

individuais e microempresas em todo o país.  

Como funciona? 

O Agente de Orientação Empresarial do Negócio a Negócio pode contribuir com a melhoria da 

gestão do negócio realizando um atendimento com estas características: 

1. O agente vai até a empresa, realiza um diagnóstico e propõe soluções para melhorar a gestão. 

2. O atendimento ocorre no local onde é operado o negócio, observando sua realidade e identificando 

possíveis pontos a melhorar. 

3. O resultado do diagnóstico refletirá as necessidades específicas de gestão do empreendimento, 

oferecendo soluções que melhorem o que é prioritário. 

4. O atendimento pode repetir-se em outros anos, verificando as mudanças ocorridas, a evolução da 

gestão e buscando melhoria contínua do negócio. 

5. O atendimento do SEBRAE realizado pelo Agente de Orientação Empresarial é gratuito. 

A parceria. 

A ESIC é uma das instituições que se colocou à disposição para colaborar no projeto e foi selecionada 

pelo SEBRAE para realizar a parceria, facilitando o serviço do SEBRAE e oferecendo possibilidades de 

formação e de prática aos acadêmicos da ESIC. 
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O objetivo da parceria é que as instituições de ensino incentivem os seus acadêmicos a colocarem 

em prática os conhecimentos em gestão empresarial obtidos durante o curso. Isto coloca a ESIC mais perto 

dos microempreendedores, incentivando o desenvolvimento local. 

Os acadêmicos que atuam como Agentes de Orientação Empresarial são remunerados pelo SEBRAE 

e a ESIC faz sua parte da parceria remunerando um professor que atua como Tutor dos seus alunos. 

Lembrando que cada aluno faz duas visitas a cada empresa, neste primeiro ano de parceria no Programa, 

os alunos realizaram 225 visitas a empresas. 

Metodologia. 

Totalmente gratuito, o programa oferece orientações de gestão empresarial, por meio de visitas 

realizadas por agentes de orientação. O foco das vistas são melhorias rápidas nas áreas de finanças, 

mercado, pessoas, planejamento e organização. 

Para o ano 2016, a metodologia prevê duas vistas às empresas, com duração de uma hora e um 

intervalo máximo de 15 dias entre elas. 

Na 1ª visita: aplicação de um diagnóstico concentrado nas cinco vertentes (finanças – mercado – 

pessoas – planejamento – organização) para avaliar o nível de gestão. 

Na 2ª visita: entrega da devolutiva do diagnóstico com texto padrão; são recomendados Produtos 

e Soluções do SEBRAE que o empresário poderá utilizar, estabelecimento de metas e entrega do Caderno 

de Ferramentas. 

Informações adicionais. 

Nos cinco anos de atividade, o Programa Negócio a Negócio coleciona mais de 190.000 histórias de 

transformação da história de microempreendedores individuais e empresários de microempresas, nos 399 

municípios do Paraná. Somente em 2015, foram mais de 36.000 atendimentos em todo o Estado. 

Envolvidos da ESIC. 

 Coordenação: Aline Peixer e Rosana Nielsen 

 Professor Tutor: Elic Vodovoz 

 Alunos participantes:  

- Enrique Pigatto de Mello 

- Everton Freire Alves 

- Melanie Tolentino da Rocha 

- Priscila Aidêe Cidral 

- Wesley do Prado Santos 

 


