NÃO SE DEIXE LEVAR PELA MARÉ
QUEBRANDO PARADIGMAS

O QUE É PARADIGMA?
A palavra paradigma
significa, um padrão a ser
seguido, um conceito
estabelecido em uma
sociedade, em uma
empresa, em uma família.
Muitas vezes a existência
de paradigmas pode ser a
causa de várias limitações.

A dificuldade nem sempre é estimular as pessoas a se
interessarem pelos novos aprendizados e práticas, mas fazer
com que larguem as antigas convicções, ou seja, os
PARADIGMAS.
Raramente revisamos as informações que nos são
transmitidas, e acabamos aceitando-as como verdades
absolutas. Quantas vezes já fomos treinados em uma
determinada função sem estar com o procedimento ao lado?
Muitas vezes as informações que recebemos nem estão nos
procedimentos.
Por que certas práticas parecem estar padronizadas
mesmo que não estejam no procedimento operacional
padrão da empresa?

Como surge o vício no ambiente de trabalho?
Cientistas realizaram um experimento com macacos.
Colocaram um cacho de bananas em cima de uma escada em
uma jaula com cinco macacos. Toda vez que um dos macacos
tentava subir na escada para pegar as bananas, um jato de
água era lançado nos demais macacos.
Logo, todo macaco que ameaçava subir na escada era
Visão viciada. Na imagem acima, você
espancado pelos demais macacos, evitando assim que o jato
consegue observar uma moça ou uma
d’água fosse lançado. Os cientistas decidiram trocar os cinco
velha?
macacos, um por vez, e observaram que todo macaco novato
que tentava subir na escada era espancado pelos demais, que
estavam a mais tempo na jaula. Mesmo sem terem recebido um único jato d’água e saberem o
motivo dos espancamentos, os macacos recém chegados continuavam a bater nos novatos,
quando de suas tentativas de subir na escada.
Se fosse possível perguntar aos macacos o motivo de estarem batendo em todos que tentavam
subir na escada, qual seria a resposta? “- Eu não sei, essa é a forma como as coisa são feitas por
aqui!”
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