
 

 

Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-

vindo ao Camp Master Life 

Administration, dentro do módulo 

produtividade. Hoje é a vez da matriz 

VHIRPA.  

Isso aqui é muito legal, eu começo 



 

 

essa história aqui a partir da viagem 

que eu fiz ao Monte Everest, em 

2001, quando eu fiz uma caminhada 

até o campo base do Everest que 

acabou tendo um impacto gigantesco 

na minha vida. Mas ali eu tive a 

chance de tomar contato com 

algumas características da cultura 

daquela região, eu estava no Nepal, 

que é um país que tem a religião... é 

uma mistura, é budista, é hindu, está 

tudo misturado ali, então onde você 

vai você está a todo tempo 

impregnado com as escritas, com os 

símbolos, com a simbologia toda. E ali 

eu comecei a tomar contato com 

algumas figuras mitológicas ali da 

religião deles, e algumas coisas me 

chamaram a atenção. Uma delas foi 



 

 

uma coisa que tem a ver com a 

religião hindu, que foram alguns 

deuses, e uma delas me chamou a 

atenção, que era a deusa Durga, que 

está ali, quietinha com seu monte de 

braços, segurando aquele monte de 

coisas ali, você olha aquilo e fala: que 

coisa estranha. 

O que será que é? Como a gente não 

entende direito, a gente olha e não vê 

muito significado, mas quando 

mergulha um pouco e começa a 



 

 

entender o significado de cada item 

que tem aí, você percebe que aqui é 

quase um MBA, a deusa em si é quase 

um MBA. Que a gente começa a 

perceber que cada coisa ali tem um 

sentido. 

A mão aberta significa libertação dos 

medos. O tridente, inatividade, 

atividade e não atividade. Se quiser 

falar de iniciativa, acabativa está tudo 

ali na mão. A espada significa 

sabedoria. Aquele disco lá no alto é o 



 

 

mundo sob o seu comando. A flor de 

lótus, a certeza do sucesso. A clava é 

a firmeza. O arco e flecha, o controle 

sobre as energias, potência e cinética. 

Ali eu tenho a concha, que é o apego 

a Deus na forma do som universal: 

Om. Do Oṃ maṇi padme hūṃ. 

E, por fim, a gente, a gente, eu acabei 

criando esse conceito da VHIRPA, 

matriz VHIRPA da liderança, que eu 

olhei para cada item desses e falei: 

cara dá para fazer uma coisa 



 

 

parecida, utilizando esse conceito 

aqui da deusa. O VHRIPA é um 

acrônimo que eu criei que parece o 

nome de um deus. De uma deusa 

hindu. Matriz VHIRPA que diz o 

seguinte aqui olha: se você quiser 

trabalhar mudança você tem que ter 

primeiro uma visão, tem que ter a 

visão. 

E o quê que é a visão? Visão é isso, é 

aspiração daquilo que eu quero obter 

no futuro. A visão é onde eu quero 



 

 

chegar, ela serve para um guia para... 

que caminho eu tenho que escolher 

para chegar até onde eu quero ir? 

A outra coisa que você tem que ter 

muito clara são habilidades, eu tenho 

que desenvolver habilidades. Que 

nada mais são a aptidão que eu tenho 

que ter para cumprir uma tarefa 

específica com determinado nível de 

destreza, para pode chegar onde a 

minha visão quer me levar. Se eu não 

tiver essas habilidades eu não consigo 



 

 

chegar lá. 

O terceiro ponto, são os incentivos, 

está aqui no coração. Incentivos têm 

a ver com motivação, tem a ver com 

aquilo que me move, ou que leva uma 

pessoa a desejar fazer alguma coisa. 

Então, sem incentivo é muito 

complicado você se movimentar na 

direção da visão que você tem. 



 

 

O outro ponto está aqui no estômago, 

são recursos, e recursos nada mais 

são do que elemento ou conjunto de 

elementos que servem para alcançar 

um determinado fim. O quê que eu 

preciso? Como ferramentas ou como 

recursos aqui para poder atingir a 

visão que eu quero. 



 

 

E ali nos pés você vai ter finalmente 

um plano de ação, que nada mais é 

que um jeito organizado de definir 

objetivos, de definir 

responsabilidades. Quem fazer, 

como, quando. E assim vai. 



 

 

Quando você tem todos esses pontos 

aqui bem trabalhados, você consegue 

trabalhar mudança, você consegue ir 

para cima de mudar aquilo que tem 

que ser mudado. 

E quando você não tem? O quê que 



 

 

acontece? É interessante, porque se 

você não tem a visão, se você não tem 

a capacidade de perceber onde eu 

quero chegar, vai acontecer um 

problema, você vai ter confusão. 

Sem visão ou sem definir onde eu 

quero chegar, eu vou para um lugar, 

o outro para outro, cada um vai... é 

todo mundo remando, um para cada 

lado, só tem confusão. Então, a 

primeira coisa que você tem que 

botar em consideração. Isso aqui vale 



 

 

para o planejamento estratégico da 

tua empresa, e vale para o teu 

planejamento estratégico pessoal. Eu 

vou tomar banho. Isso aqui serve para 

eu planejar o meu banho. Simples 

assim. Qualquer atividade que você 

se meter seja ela muito complexa ou 

muito simplória isso aqui cabe como 

uma luva. Se você não tem visão e vai 

tomar banho, vai dar confusão. 

Começa assim. 

Outro ponto, que é eu discutir 



 

 

habilidades, se eu não sei o quê que 

eu preciso saber fazer para ter a 

competência para chegar lá. O quê 

que eu vou obter na sequência? 

Eu vou ter ansiedade. Olha eu sei 

onde eu quero chegar, mas não tenho 

habilidades, eu fico ansioso, porque 

eu não consigo ir adiante, sou eu, eu 

tocando piano. Minha visão: eu quero 

tocar piano. Minha habilidade: nula, 

eu sento no piano, plim-plim-plim. 

Cara me bate uma ansiedade, eu já 



 

 

largo aquilo, vou fazer outra coisa. 

Então sem habilidades o resultado é 

ansiedade. 

O outro ponto: incentivo. Que é: cara 

o quê que vai motivar essa equipe 

para chegar naquela visão? Se você 

não tem incentivo, o resultado é 

muito claro. 



 

 

Você vai ter resistência, as pessoas 

não têm porque mudar, não tem 

porque se dispor a dar aquele algo 

mais. Elas não têm porque se privar 

de algumas coisas para obter um bem 

maior lá na frente. Ninguém vai fazer. 

Sem motivação, esqueça. Você tem... 

sem incentivo você tem resistência. 



 

 

Outro ponto que está aqui, recursos. 

Que ferramentas, quais 

investimentos, quais conhecimentos, 

quanto tempo eu preciso para chegar 

lá? 

Quando você não tem isso claro, 



 

 

quando você tem a visão, mas não 

tem recurso, você vai obter só 

frustração. Cara, eu sei onde eu quero 

ir, eu tenho habilidade para isso, mas 

não tenho recurso, eu fico frustrado. 

Vamos no piano? Eu sei que eu quero 

tocar piano, eu sei tocar piano, mas 

eu não tenho o piano. Cara que 

frustração. Então para pra pensar na 

tua equipe, do teu grupo, ou na tua... 

você mesmo, eu sei que eu quero 

tomar um banho, eu tenho habilidade 

para tomar o banho, mas não tenho 

chuveiro. Fiquei frustrado. Então 

você sem recursos você tem 

frustração. 



 

 

E quando é o plano de ação? 

Claramente, que tarefas eu preciso 

fazer para chegar lá? Quem vai fazer? 

Em que ordem? Em qual prazo? 

Quando eu não tenho isso definido, o 

resultado é claro. 



 

 

Desordem. Sem plano de ação. 

Vamos fazer? Sai todo mundo 

fazendo, cada um de um jeito, cada 

um num time, cada um gastando 

numa coisa diferente, e no fim você 

tem uma desordem. Se é numa 

empresa, pode saber que vai quebrar. 

Mas se é você no teu dia a dia, é 

muito parecido. Cara eu tenho tudo 

na mão, mas não tenho plano. E aí? Aí 

qualquer coisa serve. E no final você 

não vai ter... a única coisa que você 



 

 

não vai ter aqui é produtividade. 

Então, vamos voltar aqui. Você 

precisa de cada um desses itens aqui: 

visão. 

Ó de novo: visão, habilidades, 

incentivos, recursos, plano de ação. 

Faz comigo aí, vai lá: visão, 

habilidades, incentivos, recursos, 

plano de ação. Se você brincar como 

eu estou brincando aqui, cara esse 

negócio entra na tua cabeça e não sai 

mais. E aí, tal, tal, tal, tal, tal. Acabou. 



 

 

Você tem um roteirinho que leva 

você a planejar claramente tudo 

aquilo você precisa fazer. Dá para 

olhar a matriz VHIRPA de uma outra 

forma, como uma planilha como essa 

aqui. 

Numa planilha de gerenciamento de 

mudanças, então está ali, em 

verdinho tudo que você tem que ter, 

e em vermelho o que você não tem, e 

lá em cima a consequência. Vamos lá. 

Sem visão eu tenho confusão, sem 



 

 

habilidade eu tenho ansiedade, sem 

incentivos eu tenho resistência, sem 

recursos eu tenho frustração, e sem 

plano de ação eu tenho desordem, 

desordem. Essa é a matriz VHIRPA. 

Eu vou colocar aqui para você baixar 

esse material, e quando você cruza a 

matriz VHIRPA com aquilo que eu 

coloquei no módulo anterior, que eu 

falava lá das doenças da 

produtividade, cara, fica uma delícia, 

porque isso aqui nada mais é do que 



 

 

um tremendo de um checklist. Vamos 

executar uma tarefa complicada? 

Vamos. Bota essa planilha na tua 

frente e começa a fazer aquela 

sequência. Por quê? Qual é a 

importância? Qual é o compromisso? 

Legal. E agora vamos olhar aqui. Nós 

temos visão? Tem habilidade? Tem 

incentivo? Tem recurso? Tem plano 

de ação? Você não pode querer obter 

mudança sem ter cada um desses 

itens aqui. Em qual intensidade você 

tem que ter inclusive. Mas você vai 

poder baixar esse material aqui até 

para usar no teu dia a dia lá com a tua 

equipe. Mas vamos continuar aqui, 

olha só. 



 

 

Essa deusa, a original da deusa Durga, 

ela não está assim, eu apaguei a parte 

debaixo dela para usar na palestra 

aqui. 

Mas eu trago a parte debaixo que é 

um tremendo tigre, que fala de força, 



 

 

de destruição e de determinação. Isso 

aqui é a imagem completa, eu dei 

para esse tigre um outro nome, que é 

o nome do propósito. 

O tigre significa propósito. Cara 

quando você senta em cima do 

propósito, sai da frente, não tem 

quem te segure, porque além de 

estar – de novo – com visão, com 

habilidades, com incentivo, com 

recursos e com um plano de ação, 

você tem um propósito. E aí não tem 



 

 

como segurar, e aí é sair para fazer 

acontecer. E tudo isso que eu acabei 

de passar para você, você não tem 

que ter um tostão no bolso para fazer 

esse exame, para olhar para essas 

coisas aqui e examinar. Você vai 

precisar de dinheiro para ter 

recursos, mas antes disso tem um 

momento em que você para e pensa 

a respeito. E eu acabei de te dar um 

guia, a matriz VHIRPA da liderança é 

um guia de reflexão. Você vai montar 

um projeto, bote a matriz na tua 

frente e siga cada item. Vamos 

discutir visão? Vamos discutir 

habilidade? Vamos discutir 

incentivo? Vamos discutir recursos? 

Vamos discutir plano de ação? Cada 

discussão dessas ajuda você a 



 

 

preparar a casa para ter um projeto, 

um planejamento muito bem 

elaborado, seja ele complexo, seja ele 

muito simples. Bom, esse aqui é mais 

um módulo do Camp, do ponto 

produtividade, eu espero que você 

esteja curtindo aqui, porque são dicas 

muito simples que funcionam para 

mim. Cara essa matriz, cada vez que 

eu vou mergulhar em alguma coisa. 

Vou escrever um livro, eu boto ela na 

minha frente. Para um livro, vou fazer 

um livro. Vem cá cara, qual é a visão 

minha, para quê que eu quero um 

livro, o quê que eu vou fazer com ele? 

Outra. Eu tenho habilidade para...? 

Eu sei escrever. Mas espera um 

pouquinho, eu estou mexendo num 

assunto, está além da minha 



 

 

habilidade, eu tenho que buscar essa 

habilidade. Cara que incentivo eu 

tenho? O quê que eu quero obter 

com esse livro? O quê que vai 

acontecer se eu soltar o livro? Quem 

é que ele vai ajudar? Eu tenho 

recursos? Recurso é dinheiro. Dá para 

fazer? Vou precisar fazer um 

crowdfunding? Como que é? Plano de 

ação. Como é que eu começo, quê 

que vem na sequência que vai me 

ajudar? Espero que você curta e 

goste. Prepare-se aí porque no 

próximo bloco eu venho com o PAI, o 

Plano de Ação Imediata. Já te vejo. 
 


