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Mensagem Semanal nro 30 - Ano 12 – Do Desenho a Empresa

Sorriam e Acenem, Homens,

Sorriam e Acenem", e "Nunca nade sozinho"

(o lema dos pinguins).

(máxima para as empresas sentir os clientes, olhar os clientes, sorrir para os clientes)

Desenho Nickelodeon: Os Pinguins de Madagascar

Os Pinguins de Madagascar. Baseado no filme Madagascar, o desenho é feito sobre os
Pinguins, que não tiverama "devida atenção" no filme.

Eles e seus indesejáveis vizinhos lêmures, também do filme, vivem no Zoológico de Nova
York, com os outros animais,com destaque para os chimpanzés Phil e Maison.

Conheça os Personagens:

Capitão É o líder, o superior, que quer sempre darum bom exemplo para a equipe. O Capitão
sempre quer treinar os pinguins para "Missões de Risco". Não se dá muitocom o "rei" Julien e
seus servos "reais" Maurice e Mort. Capitão e a sua tropavivem num esconderijo
super-equipado abaixo da piscina do Zoológico. As frases que mais diz são "Sorriam e
Acenem, Homens,Sorriam e Acenem", e "Nunca nade sozinho" (o lema dos pinguins).
Mensagem para grupo união, equipe força time, treinamento constante. sem contar o povo que
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so fingi traballhar. rsrs

Kowalski É o pinguim mais inteligente, ou seja, pode bolar o "plano perfeito". Se interessamuito
por ciência, e sempre ajuda o Capitão com as ideias. No desenho, ele tem pavor de dentistas.
Toda equipe tem que ter um gênio.

Rico Rico não é muito de falar. Pode conseguir qualquer coisa, um equipamentoou ferramenta,
porém de um jeito um pouco nojento: Vomitando!!! Ou seja Dando seu jeito. Rico não é muito
esperto e temsempre à "garganta" uma dinamite. Ele gosta de explodir as coisas. Quer sempre
renovar revolucionar. Por sorte, o Capitão sempre dá um jeito de impedi-lo muitas vezes.

Recruta O Recruta não é o mais inteligente, porém é bem sensato e lógico. É um pouco
medroso, mas nãoesconde o que sente. É também, bastante criativo importante para o grupo.

Marlene Uma lontra atenciosa e de bom senso. Marlene é amiga e vizinha dos pinguins. Ela
está sempre disposta a ajudar. Tenta sempre ajudar o Julien, mas ele diz que não precisa
nunca de ajuda( é o superior, in chefe rsrs) poderoso.

Rei Julien Julien é o rei... Só dos lêmures. O Rei Julien veio de Madagascar, para o Zoo de
Nova York. Ele fica

com seus 2 "servos": Mort e Maurice. Julien é bem mandão e é louco por dança.

Às vezes, a combinação de mandar e dançar resulta no Rei mandando os Servos dançarem
por muito, muito tempo sem parar. Linha de produção serviços, atendimentos sem resultados
efetivos ou planejados. É com isso que sofrem Mort e Maurice a equipe. Julien sempre se
zanga com Mort dizendo: "Eu já disse mil vezes pra ficar longe dos pés reais". Mantenha-se no
seu lugar talvez a velha máxima manda que pode obedece quem precisa, que já caiu pelas
tabelas.
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Maurice Maurice é um lêmure muito sábio. Não gosta das ordens do Rei Julien e adoraria ficar
no lugar dele.

Maurice às vezes tem ótimas informações que ajudam a tropa dos pinguins. Sempre buscando
informações do mercado.

Mort É um lêmure muito desajeitado e bobo. Vive tocando nos pés do Rei Julien, que o
repreende "arrogantemente".

Não é dos espertos, mas tem lá suas utilidades, como da vez em que Maurice foi pintar um
retrato de Julien em que Mort serviu de tripé a escada humana alpinistas de plantão! As vezes
precisamos ter também na empresa os tarefeiros. No Zoológico (a empresa) tem uma
funcionária chamada Alice. Ela desconfia dos pinguins e não se dá muito bem com eles. Mas
dão sempre um jeito de não acabarem sendo descobertos como uma tropa.

Eles só sorriem e acenam para que ninguém descubra a verdade. Confira esse desenho na
Nickelodion e continue fique ligado a aprenda com eles e aplique na sua realidade é um
desenho com lições para a vida pessoal e empresarial.

O capitão sempre pede “Kowalski relatório”, Planejamento e Monitoramento constante em
cima das metas traçadas conhecendo o perfil de cada um deles na equipe, citei apenas alguns
itens que podem ser observados neste desenho filme com competências empreendedoras e
intra - empreendedoras relacionamentos, riscos calculados, rede de relacionamento, iniciativa,
qualidade, eficiência, persistência e comprometimento grupo interdependente com liderança
constante flutuante e situacional estão sempre atentos ao mercado deles. Eu na verdade
sempre que posso assisto e me divirto e aprendo, por isso resolvi repassar em forma de
mensagem e coluna

Marcadores: Capitão, Julien, Kowalski, Marlene, Maurice, Mort, Nickelodion, Pinguins de
Madagascar, Recruta, Rico .

Pense nisto, aplique na empresa e sucesso. !!!!
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Adaptação - Paulo Roberto Kroich Gomes - FRC TOM - ano RC 3365

Abcs

Paulo Roberto Kroich. www.vocare.com.br

e.mail.vocare@vocare.com.br

msn: paulorobertovocare@hotmail.com

Skype: paulorobertovocare

Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare

________________________________________

A Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha de
Comportamento, Marketing, Vendas Comunicação, o seu e-mail está cadastrado em nosso
mailing. Caso não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar este com
assunto "remove" (*E-mail para quem não quer mais receber:
mensagens-remover@vocare.com.br) para que possamos descadastrar, se por outro lado
quiseres indicar nossas mensagens á outras Pessoas e Empresas, ( *E-mail para quem quer
entrar na lista: mensagens-receber@vocare.com.br) A organização Vocare, agradece, Obrigado ! Conte Sempre Conosco, para Fazemos seminários e palestras treinamentos em
Vendas Motivação Liderança, Qualidade no Atendimento, Marketing..., para grupos abertos
ou fechados, na sua empresa ou na sua cidade. Entre em contato conosco! fone 047
99633140 - vocare@vocare.com.br - www.vocare.com.br - msn
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paulorobertovocare@hotmail.com

________________________________________

Paulo Roberto kroich Gomes

Vocare Consultoria Treinamento Marketing e Vendas.

Agente de Mercado, Consultor, Faciltador ...

Fone: (55 47)99633140

E-mail vocare@vocare.com.br

e.mail. paulorobertovocare@hotmail.com

Sype. PauloRoberto Vocare

www.vocare.com.br
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