GESTÃO DO CAOS
uma viagem de moto pelo Cone Sul

Apresentação Pessoal
• Profissional com + de 25 anos de
experiência em Gestão Local e
Internacional de Times de Marketing e
Vendas em empresas como HP, NOKIA,
NAI, CPM. QUINT e METRORED
• Motociclista há + de 35 anos

• Palestrante há + de 10 anos

Teoria do CAOS
• É uma das leis mais importantes do Universo, presente na essência

de quase tudo o que nos cerca. A idéia central da teoria do caos é
que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer
pode trazer conseqüências enormes e absolutamente
desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam

praticamente imprevisíveis – caóticos, portanto. Parece
assustador, mas é só dar uma olhada nos fenômenos mais casuais
da vida para notar que essa idéia faz sentido. Imagine que, no
passado, você tenha perdido o vestibular na faculdade de seus

sonhos porque um prego furou o pneu do ônibus. Desconsolado,
você entra em outra universidade. Então, as pessoas com quem
você vai conviver serão outras, seus amigos vão mudar, os amores
serão diferentes, seus filhos e netos podem ser outros…

O início
Tudo começou quando esse humilde palestrante resolveu
aproveitar uma viagem de moto para um encontro de motociclistas
que iria acontecer em Florianópolis para dar uma esticadinha até
Santiago do Chile.

O Planejamento
Saída

Roteiro

08h00

São Paulo - Florianópolis

Quilometragem Total

Paradas
698 09h00 - FRANGO ASSADO IMIGRANTES
11h00 - Posto BR116
13h00 - Curitiba
15h00 - Saída Curitiba
17h00 - Posto BR101
19h00 - Florianópolis

08h00

Florianópolis - Porto Alegre

458 11h00 - Posto BR101
13h00 - Porto Alegre

08h00

Porto Alegre - Chui

515

Preparação
• Carta Verde
• Carta Internacional de Motorista
• Passaporte e Visto
• Autorização para sair do País
• Autorização para Pilotagem
• Consularização de Documentos

Largada

O ano de 2008
Novembro
1 de novembro - É lançado o videogame portátil Nintendo DSi no Japão.
3 de novembro - Os bancos brasileiros Itaú e Unibanco anunciam fusão.
6 de novembro - Jigme Khesar Namgyal Wangchuck é coroado rei do Butão.
9 de novembro – Registou-se o desabamento, no mar, de parte do pano da
muralha leste do Forte de São Sebastião de Angra, derrocada atribuída a um
antigo processo de infiltração sem a devida vistoria e manutenção periódicas
por parte dos responsáveis pelo monumento.
10 de novembro - Nasa anuncia o fim da missão da sonda phoenix a marte após
oito dias sem contato com a espaçonave.
21 de novembro - Meteorito cai sobre o Canadá.
26 de novembro - Dez atentados terroristas simultâneos matam 195 pessoas,
ferem cerca de 400, incendeiam hotéis de luxo e mantêm dezenas de
estrangeiros como reféns em Bombaim, na Índia.
23 a 29 de novembro - Santa Catarina registra a pior tragédia natural de sua
história, com cidades do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Norte Catarinense
duramente afetadas por enxurradas e deslizamentos. Mais de 100 pessoas
morrem.

Enchente em Santa Catarina
As enchentes em Santa Catarina em
2008 ocorreram depois do período de
grandes chuvas durante o mês de
novembro de 2008, afetando em torno de
sessenta cidades e mais de 1,5 milhões de
pessoas no estado de Santa Catarina,
Brasil. 135 pessoas morreram, duas
estavam desaparecidas, 9.390 habitantes
foram forçados a sair de suas casas para
que não houvesse mais vítimas e 5.617
desabrigados.
Um número de 150.000 habitantes ficaram
sem eletricidade e ainda houve
racionamento de água que estava sendo
levada por caminhões em pelo menos uma
cidade devido a problemas na purificação.

O Planejamento
São Paulo - Curitib
Curitiba – Florianopolis
Florianopolis – Porto Alegre
Porto Alegre – Chui
Chui – Montevideo
Montevideo – Colonia Del Sacramento
Colonia Del Sacramento – Buenos Aires
Buenos Aires – Mendoza
Mendoza - Santiago

Ciclone Extra-Tropical
O forte vento provocado pelo ciclone extratropical na costa do Rio
Grande do Sul deixou mais de cinco mil residências sem luz em Porto
Alegre, desde a noite deste sábado, 06. Segundo a Defesa Civil da
cidade, os ventos chegaram a 81 km/h, por volta das 22 horas. Os
problemas se concentraram na zona sul da cidade, principalmente no
bairro Belém Novo, e no bairro Moinhos de Vento devido ao impacto
da ventania na rede de distribuição de energia. Cinco postes caíram e
alguns estariam pendendo. Duas casas foram atingidas por árvores e
as famílias foram obrigadas a saírem das residências e transferidas
para um abrigo da prefeitura. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa
Civil.

O Planejamento
São Paulo - Curitib
Curitiba – Florianopolis
Florianopolis – Porto Alegre
Porto Alegre – Pelotas
Pelotas - Chui
Chui – Montevideo
Montevideo – Colonia Del Sacramento
Colonia Del Sacramento – Buenos Aires
Buenos Aires – Mendoza
Mendoza - Santiago

O Planejamento
São Paulo - Curitib
Curitiba – Florianopolis
Florianopolis – Porto Alegre
Porto Alegre – Pelotas
Pelotas - Rocha
Rocha – Montevideo
Montevideo – Colonia Del Sacramento
Colonia Del Sacramento – Buenos Aires
Buenos Aires – Mendoza
Mendoza - Santiago

O Planejamento
São Paulo - Curitib
Curitiba – Florianopolis
Florianopolis – Porto Alegre
Porto Alegre – Pelotas
Pelotas - Rocha
Rocha – Punta Del Leste
Punta Del Leste - Montevideo
Montevideo – Colonia Del Sacramento
Colonia Del Sacramento – Buenos Aires
Buenos Aires – Mendoza
Mendoza - Santiago

Manifestação de Agricultores
na Argentina
Os Trabalhadores da Agricultura Argentina, liderados pelos Sindicatos, que se opunham
ao Mercosul e às políticas de exportação argentinas, fecham as principais estradas
argentinas. O protesto consistia em fechar a estrada por 3 horas e depois liberar por uma
hora.

Vulcão no Chile
Em 2008, a erupção de um vulcão na fronteira entre o Chile
e a Argentina levou cinzas até Buenos Aires, cancelando
voos e criando problemas nas estradas.

Efeito Dunning-Kruger
• "se você é incompetente, você não consegue saber que é
incompetente. As habilidades necessárias para fornecer
uma resposta correta são exatamente as habilidades que
você precisa ter para ser capaz de reconhecer o que é uma
resposta correta. No raciocínio lógico, na educação dos
filhos, na administração, na resolução de problemas, as
habilidades que você usa para obter a resposta correta são
exatamente as mesmas habilidades que você usa para
avaliar a resposta. Portanto, nós demos continuidade às
investigações para apurar se a mesma conclusão poderia
ser verdadeira noutras áreas. E para nossa surpresa, era
bem verdadeira."

Ambição desmedida

Agradecimentos
• A uma vida cheia de mudanças
• A uma visão sempre otimista
• A todos os problemas
• A cada erro
• A minha Moto, que me lembra sempre
que sou livre

