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Caríssimos

Com a mais absoluta satisfação, o Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho 
(Simplás) representou a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) no 9o Fórum 
de Relações Trabalhistas, que reuniu porta-vozes da 
justiça trabalhista e do setor produtivo como parte 
do Congresso de Gestão de Pessoas (Congregarh 
2015), promovido pela sucursal local da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), no Cen-
tro de Eventos da PUC, em Porto Alegre (RS). Num 
emblemático dia 13 de maio, falamos sobre a pre-
venção ao assédio moral nas organizações.

Com o mais sincero orgulho enquanto único  
representante da indústria gaúcha no evento, o  
Simplás dividiu a tribuna com a procuradora do 
Ministério Público do Trabalho, Patrícia de Mello  
Sanfelici, o desembargador da Justiça do Trabalho, 
José Felipe Ledur, e o presidente do Conselho Temáti-
co de Relações do Trabalho da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Alexandre Furlan. Ao final de todos 
os painéis, houve um debate entre os participantes.

É uma pauta sobre a qual temos nos debruça-
do de maneira bastante propositiva no Simplás. O  
assédio moral é um comportamento errado de pessoas 
sobre outras pessoas em todas as esferas institucionais  
públicas e privadas. É um ato constante e repetitivo 
que desrespeita a dignidade humana. Atinge o aspecto  
emocional e comportamental das vítimas causando 
indignação, revolta e depressão. O mais importante 

é que pode ser evitado através da 
educação sobre a ética e de punições  
construtivas àqueles que assediam. 
Não se combate assédio moral com 
punições ideológicas coletivas, pois 
pode-se punir pessoas honestas e isto 
é outra forma de assédio. Deve-se tam-
bém reconhecer que o assédio moral  
ocorre em todos os níveis hierárquicos 
de todas as instituições humanas, tanto 
públicas quanto privadas.

O foco na prevenção ao assédio 
moral nas organizações carece de base 
na educação ética. Só se pode prevenir 
o assédio moral educando as pessoas a 
terem um comportamento bom e certo 
entre elas mesmas. E não por força de 
lei.

A lei só pune a consequência dos 
maus atos. Apenas busca coibir, e não 
modificar comportamentos. A lei inibe, 
mas não tem a pretensão de educar. 
Enquanto a educação ética faz com que 
as pessoas mudem de comportamento 
porque aprendem a diferença entre cer-
to e errado. A lei faz o indivíduo deixar 
de assediar por medo de punição, mas 
não por achar errado. A ética muda o 
comportamento do indivíduo. Permite 
que a pessoa compreenda a natureza e 
a consequência de seus atos sobre os se-

melhantes e, a partir disso, escolha  
fazer o que é certo.

E o certo é o humano. 
Com esta convicção, o Simplás 

está desenvolvendo um Manual de 
Orientação para Ambiente de Tra-
balho Humanamente Saudável e 
busca para ele apoios de todos os 
setores produtivos, sejam empre-
gadores ou empregados. Quando se 
fala em assédio moral no ambiente 
de trabalho se está falando em 
comportamento de pessoas. Não 
importa qual sua hierarquia. 

Pois, amigos, a resposta que o 
Simplás obteve ao expor esta visão 
diante de um público de aproxi-
madamente 500 pessoas em um 
fórum de relações de trabalho com 
alcance nacional é significativa. Fo-
mos aplaudidos três vezes.

Se já é gratificante para qualquer 
indivíduo descobrir-se referendado 
naquele que acredita ser um caminho  
de novas ideias, quando se trata de 
uma instituição inteira, então, tenho 
fé que podemos transformar nossa 
realidade. Para melhor.

Adiante! E um grande abraço a 
todos. 

Carta do Presidente
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A cerimônia de abertura da Plas-
tech Brasil 2015, na noite de 25 de 
agosto, no Centro de Exposições da 
Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS), 
terá a presença do governador do 
Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori 
(ao centro) acenou positivamente ao 
convite apresentado pela comitiva do 
Simplás recebida no Palácio Piratini, 
na última semana de abril. Além do 
governador, também estava presente a 

primeira-dama Maria Helena Sartori.
Em conversa com o presidente do 

Simplás, Jaime Lorandi (à esquer-
da), e o presidente da Plastech Bra-
sil, Orlando Marin (à direita), Sartori 
reconheceu a importância do setor de 
transformados do Rio Grande do Sul, 
que ostenta o segundo maior parque 
industrial do Brasil e o terceiro lugar 
entre os que mais geram emprego e 
renda, com 30,5 mil trabalhadores.

GABRIEL IZIDORO

 ARQUIVO PLASTECH BRASIL

Simplás recebido em gabinete 
de Sartori no Palácio Piratini

Convênios

SIMPLÁS INFORMA – Abril e Maio de 2015

Expositores da Plastech Brasil 
terão acesso gratuito e prioridade 
de inscrição no curso de capacitação 
oferecido pela organização da feira 
nos dias 18 e 19 de junho, em Caxias 
do Sul (RS). 

As primeiras 20 vagas estão ab-
ertas sem qualquer custo adicional 
aos detentores de estande. As aulas 
serão ministradas pela coordenadora  
executiva da Plastech Brasil, Célia 
Marin, das 18h30 às 22h. O benefício  

inédito é mais um diferencial ofere-
cido aos participantes do evento  
realizado pelo Simplás.

Ao público em geral, o investimen-
to é de R$ 150 por vaga, mediante  
disponibilidade após as matrícu-
las de expositores. Porém, caso 
haja excedente de interessados, 
novas turmas serão abertas nos 
próximos dias. Mais informações e  
inscrições estão disponíveis  pelo e-mail   
vanessa@plastechbrasil.com.br e pelo 

telefone (54) 3228.1251.
“O curso foi desenvolvido com a 

ideia de potencializar os resultados 
de qualquer expositor, independen-
temente do porte. Mas será espe-
cialmente interessante para quem 
está expondo pela primeira vez ou 
pretende expor no futuro. Sobretudo,   
micro, pequeno e médio empreen-
dimentos”, revela a coordenadora  
executiva da Plastech Brasil, Célia 
Marin.

A possibilidade de uma em-
presa oferecer, por exemplo, 
um convênio com farmácia ou 
serviço de atendimento médico 
de urgência, ou quem sabe, des-
conto na compra de combustíveis 
como diferencial para atrair 
bons profissionais muitas vezes 
se converte em sonho impossível 
para micro, pequenas e médias 
empresas, em função dos cus-
tos e, mais até do que isso, do  
volume mínimo necessário de tra-
balhadores em seu quadro para  
viabilizar a proposta. Para 
os associados do Sindica-
to das Indústrias de Mate-
rial Plástico do Nordeste  
Gaúcho (Simplás), no entanto, a 
ideia adquire agora contornos 
absolutamente palpáveis.

Os convênios incluem Farmá-
cia do Ipam, Togni Auto Peças, 
Rede de Postos SIM, English For 
Life, Conexão Corporativa e 
Emercor.

Informações pelo telefone (54) 
3228.2422 ou e-mail simplas@
simplas.com.br.

Capacitação para expositores
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Nós vamos 
limpar sua praia

Única equipe do Brasil em projeto 
internacional para despoluir oceanos da 

Terra conta com apoio do Simplás

ANA CAROLINE GUARNIERI (texto)
GABRIEL LAIN (foto)

Dois professores – um dos quais, 
consultor técnico do Simplás – e um 
acadêmico da Universidade de Caxias  
do Sul (UCS) são os únicos brasileiros en-
volvidos em um projeto multinacional de  
sustentabilidade que pode mudar os rumos do 
planeta. A proposta é audaciosa: limpar as 
águas dos oceanos, contaminadas por anos 
de irresponsabilidade humana, descarte in-
correto e desperdício de material valioso. Em  
pleno andamento, o projeto The Ocean Clean 
Up surgiu a partir da ideia simples de um ga-
roto de 16 anos.

A iniciativa depende do trabalho de mais 
de cem pessoas em todo o mundo. Os únicos  
participantes do Brasil são os professores de 
produção industrial de plásticos Diego Piazza e  
Rosmary Brandalise, e o estudante de  
engenharia ambiental Kauê Pelegrini, da UCS. 
Piazza é o coordenador do curso de Produção 
Industrial de Plásticos – Tecnologia em Polímer-
os, que foi desenvolvido a partir de parceria 
entre a instituição e o Simplás.

O time é responsável pela análise de de-
gradação do lixo extraído dos mares, para 
dizer se ele pode ou não ser reaproveitado. A 
boa notícia é que os 3kg de resíduos recebidos 
até agora, coletados em águas próximas ao 
Hawaii, são 100% recicláveis. 

“Esta foi uma surpresa para eles também, já 
que a ideia dos europeus envolvidos no projeto 
era de simplesmente queimar os resíduos”, vi-
bra Piazza, consultor técnico do Simplás.

Os dejetos recolhidos, que são em boa par-
te plástico descartado incorretamente, já se 
transformaram em saboneteiras, enfeites de 
Natal e até mesmo na capa do livro que conta 
a história do projeto. A intenção é que sejam 
produzidos ainda modelos de porta-copos e 
porta-guardanapos, graças à pesquisa de re-
ciclagem desenvolvida em Caxias do Sul (RS). 
Os brasileiros buscam desenvolver um produto 
com apelo para sensibilizar, principalmente, a 
área de onde esses resíduos foram retirados. 

“A reciclagem tem um apelo social, é tec-
nológica, e comprovamos que também é 
viável”, enfatiza Rosmary.

De fato, o material reciclado pode, no futu-
ro, ajudar a sustentar o próprio projeto. 

“Estima-se que existam cerca de 500 bilhões 
de quilos de material plástico boiando nos 
oceanos. Cada dois quilos significa um trilhão 
de reais jogados no mar”, observa Rosmary.

“É importante deixar bem claro que o plásti-
co não é o vilão da história. Ele só vem tra-
zendo benefícios para a população. O plástico 
faz parte da evolução humana. O maior vilão 
é a falta de educação das pessoas, e não o 
plástico”, sentencia Piazza.

Olhando agora parece simples

As ideias simples são, nor-
malmente, as mais difíceis de 
se enxergar. Para Boyan Slat, o 
holandês, hoje com 20 anos, que 
teve a iniciativa ainda aos 16, foi 
preciso enxergar debaixo d’água. 
Após mergulhar durante as férias 
na Grécia e encontrar mais lixo do 
que peixe, Slat começou a pensar 
em uma forma de despoluir os 
oceanos.

O projeto consiste em reti-
rar o resíduo plástico das águas  
criando barreiras flutuantes, que 
conduzam materiais poliméricos 
dos oceanos para uma espécie de 
brete gigantesco em forma de V. 
O sistema de coleta se utiliza das 
correntes marítimas, os chamados 
cinco giros do planeta, para fazer 

com que os resíduos se encami- 
nhem naturalmente aos pontos de 
captura. O material será recolhido 
do reservatório a cada 45 dias. 
De acordo com o coordenador 
do curso de Produção Industrial 
de Plásticos da UCS e consultor 
técnico do Simplás, Diego Piazza,  
atualmente já estão instalados 
10km de barreiras, o que equivale 
a 10% da estrutura total prevista. 

“É surpreendente levar o nome 
do Brasil a um patamar que até 
então não era visto. Temos orgulho 
de fazer parte dessa equipe, nessa 
soma de conhecimento”, celebra a 
professora Rosmary Brandalise.

Para saber mais e apoiar a 
iniciativa, basta acessar o site  
theoceancleanup.com.
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danos em pleno voo. E que pode ser 
transparente, inclusive. Um trem que se 
desloca levitando sobre os trilhos. Uma 
superfície que tem todas as caracte- 
rísticas do granito, exceto o peso. Um 
poste de transmissão de energia que 
pode ser carregado nos braços por 
dois homens – ou arrastando flutuando 
sobre a água, no meio rural. Parece 
obra de ficção ou efeito especial do 
mais novo sucesso de bilheteria de  
Hollywood. Mas é apenas a realidade 
do mercado de compósitos apre-
sentada em evento organizado pelo  
Simplás. E cujo único limite, ao que 
tudo indica, depende do sucesso da 
união entre criatividade e pesquisa.

Conselheiro gestor da Associação 
Latino-Americana de Materiais  
Compósitos (Almaco), professor do  
curso de pós-graduação da própria 
entidade, executivo da empresa 
Elekeiroz, engenheiro químico com 
pós-graduação em polímeros, MBA 
em marketing e finanças e mestre em 
Ciências da Computação, Waldomiro 
Moreira revelou no início do ano que 
o Brasil está prestes a tornar-se o líder 
mundial na fabricação de pás para 
geradores de energia eólica, ultrapas-
sando a Dinamarca. A matéria-prima  
do produto são os compósitos de epóxi.

“Literalmente, é um mercado que vai 
de vento em popa no país. O Brasil tem 
um terreno excelente para a geração 
de energia eólica.

Os compósitos também estão aju-
dando a resolver a carência de linhas 
de transmissão, aposentando os postes 
feitos de eucalipto, que demanda um 
caro e agressivo tratamento com de-
fensivos químicos para garantir re-
sistência, ou de concreto, que embora 
barato, é de difícil manejo.

“Enquanto um poste de concreto de 
12m de comprimento pesa quase meia 
tonelada, o mesmo poste, feito de com-
pósito, tem 80kg. Pode ser carregado 
por dois homens. O primeiro impacto  
já está acontecendo na iluminação 
rural: o poste feito de compósito não 
contamina o solo, porque dispensa 

tratamento químico, e em áreas alaga-
das, ou de banhado, pode ser arrasta-
do pela água, porque flutua. Sem falar 
que o compósito é material não-con-
dutivo. Ou seja, não há fuga de cor-
rente”, explicou Moreira.

As perspectivas do setor que já  
ostenta mais de 50 mil aplicações cata-
logadas em todo o mundo e que a par-
tir de 2015 passa a desfrutar de área 
específica na Plastech Brasil, realizada 
pelo Simplás, impressionaram o públi-
co. Boeing e Airbus, os dois maiores  
fabricantes mundiais de jatos comerciais  
já trabalham nos projetos de rege- 
neração de fibras danificadas em ple-
no voo e de seções inteiras do aparelho  
feitas de material transparente.

“Mas isso é apenas o material de 
valor agregado. O Brasil pode tirar 
muito proveito do compósito produzido 
em larga escala, para a indústria náu-
tica, ou de peças técnicas para ônibus, 
caminhões pesados, tratores e máqui-
nas agrícolas”, apontou Moreira.

“NÃO É SUBSTITUIÇÃO. É 
SOLUÇÃO!” – O especialista da  
Almaco entende que a indústria bra-
sileira pode apostar em fibras ecológi-
cas para mobiliário de áreas externas. 

Na construção civil, há os painéis de 
fachadas e a tecnologia conhecida 
como Solid Surface, que emula prati-
camente todas as características do 
granito – exceto a carga pesada. No 
segmento de infraestrutura, tubos, tan-
ques, reservatórios e grades de piso 
feitos de compósitos têm longevidade 
ampliada graças ao princípio da re-
sistência por inércia química.

No processo de RTM, o Brasil é um 
dos mais avançados do planeta. Na 
pultrusão, o Rio Grande do Sul é líder 
nacional. Em outra frente, uma equipe 
universitária no interior de São Paulo 
já vem obtendo sucesso na pesquisa 
da confecção de fibra de carbono a 
partir do bagaço da cana-de-açúcar. 
E um pesquisador da UFRGS já tem 
patenteada uma tecnologia própria 
para o trem conhecido como Mag-
Lev – aquele que, feito de compósitos,  
flutua sobre os trilhos por eletro- 
magnetismo.

“Essa indústria começou errada 
aqui. Que bom que enxergamos isso 
agora e estamos recuperando o tem-
po que perdemos deixando de fazer 
engenharia de produto. O compósito 
não é material de substituição. O com-
pósito é a solução!”, concluiu Moreira. 

Simplás destaca compósitos

Perspectivas no limite da imaginação 
apresentadas por Waldomiro Moreira 
impressionaram executivos do setor

Conselheiro gestor da 
Almaco e executivo da 
Elekeiroz, Waldomiro 
Moreira impressionou 
público com perspectivas 
do mercado de 
compósitos, na CIC de 
Caxias do Sul (RS)
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já está acontecendo na iluminação 
rural: o poste feito de compósito não 
contamina o solo, porque dispensa 
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Sopradoras de plástico de fabri-
cação italiana capazes de trabalhar 
com dois moldes distintos simultanea-
mente, máquinas de grande porte para 
extrusão de tubulações, inovações de 
ponta em reciclagem e um poder de 
compra entre os participantes estimado 
em US$ 100 bilhões são algumas das 
descobertas que a comitiva do Simplás 
prospectou nos Estados Unidos, duran-
te a NPE 2015, maior evento mundial 
da indústria do plástico na temporada. 
A missão levou 15 executivos de oito 
empresas da região à feira e conferên-

cia que reuniu 2 mil expositores e 60 
mil visitantes, em março.

Organizado pela The Plastics  
Industry Trade Association (Associação 
Comercial da Indústria do Plástico, em 
tradução livre), o evento apresentou, 
em mais de 90 mil m², fornecedores 
de maquinário, resinas e compostos, 
materiais químicos e aditivos, moldes, 
matrizes, softwares de design e re-
cursos para criação de matrizes per- 
sonalizadas. A delegação do Simplás 
foi liderada pelo presidente do sindi-
cato, Jaime Lorandi.

Nada de máquinas, equipamen-
tos, processos ou produtos dotados de 
tecnologia revolucionária. A grande 
inovação com que a Índia, país par-
ceiro da Feira de Hannover 2015, sur-
preendeu a exposição industrial que é 
referência no assunto para todo o pla-
neta foi uma mão-de-obra extrema-
mente barata, disciplinada e fluente 
em inglês.

De 13 a 17 de abril, na Alemanha, 
aquela que é reconhecida como  
uma das maiores vitrines de alta  
tecnologia industrial do mundo  
distribuiu 6,5 mil expositores por  
26 pavilhões, onde circularam aproxi-
madamente 200 mil visitantes de mais 
de 100 países. Do Brasil, uma missão 
organizada pela Confederação  

Nacional da Indústria (CNI) condu-
ziu cerca de 100 empresários. Entre 
eles, o presidente do Simplás, Jaime 
Lorandi, indicado pela Federação  
das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs).

“A grande surpresa veio da Índia, 
que era o país parceiro deste ano. A 
Índia não trouxe como grande atração 
produtos ou equipamentos, mas apre-
sentou uma mão-de-obra extrema-
mente disciplinada, barata e fluente 
em inglês. Foi a grande inovação da 
feira. Eles vieram com uma estratégia 
de mercado bastante agressiva, usan-
do o slogan MAKE IN INDIA (‘faça na 
Índia’), oferecendo a força da mão-
de-obra como diferencial competiti-
vo”, revela Lorandi.

Comitiva do Simplás na NPE 2015

Índia surpreende em Hannover

SIMPLÁS, DIVULGAÇÃO

CNI, DIVULGAÇÃO

Na Fiesc

Feiplastic

Implementação de planejamen-
to estratégico, estímulo a iniciativas 
de sustentabilidade, colaboração 
com instituições de ensino, reali- 
zação de pesquisa setorial, ma-
nutenção de grupo específico para 
debater e aprimorar relações de 
trabalho e visitas de orientação a 
associados são algumas das ações 
que renderam ao Simplás um con-
vite da CNI para apresentação no 
9º Encontro de Secretários Executi-
vos. A Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (Fiesc) 
foi a realizadora do evento, em 
Florianópolis.

Indicado pela Fiergs como case 
de sucesso em boas práticas, o 
Simplás foi o único painelista 
gaúcho. A explanação ficou a car-
go do diretor executivo do sindica-
to, Zeca Martins.

“O objetivo foi aprimorar a com-
petência de gestão e proporcionar 
melhor desempenho nas atividades 
sindicais”, detalhou Martins.

Na primeira semana de maio, 
um grupo de 20 empresários 
participou da missão do Simplás 
que prospectou oportunidades de 
negócios, fortaleceu relacionamen-
tos e descobriu novidades naquele 
que é considerado o maior evento 
do mercado do plástico da Améri-
ca Latina, em São Paulo (SP). A 
Feiplastic, realizada no Anhembi 
apresentou cerca de 1,4 mil mar-
cas nacionais e internacionais para 
aproximadamente 66 mil visitantes 
em 85 mil m² de feira.

Além de visitante, o Simplás 
também foi um dos expositores do 
evento, com estande que serviu de 
ponto de apoio para a comitiva e 
divulgação da Plastech Brasil.
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Impacto do coaching no lucro
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Se lucro é o que interes-
sa aos empresários, como 
provocou o consultor Eduardo 
Bomfiglio na Reunião-Jantar 
que abriu o calendário oficial 
de eventos do Simplás, em 
abril, então vale a pena olhar 
com carinho para a possibili-
dade de implementar o coaching em 
suas organizações. Conforme ouviu 
o público de aproximadamente 250 
pessoas, Bomfiglio obteve dividendos 
17% maiores aplicando os princípios 
da disciplina nos próprios empreendi-

mentos, ao longo de 14 anos.
Um dos aspectos ressalta-

dos foi a detecção e escalação 
de quatro perfis de profis- 
sionais – comunicador, execu- 
tor, planejador e analista – nas 
posições mais adequadas a 
suas capacidades.

“Há uma crise de mão-de-obra, é 
fato. Mas, pior do que não ter a pes-
soa certa é colocá-la no lugar errado 
para seu perfil”, comentou.

Na mesma linha, o consultor enu-
merou sete estilos de líder (controla-

dor, perfeccionista, fazedor, carente, 
protetor, mediador e ditador) e subli- 
nhou a necessidade de auto-conheci-
mento do gestor para entender o seu.

Bomfiglio ainda abordou a incidên-
cia cada vez maior de conflito de  
gerações entre líderes e liderados, e 
uma realidade nova e inevitável.

“É preciso transformar o conflito 
de gerações em aprendizado pelas 
diferenças. Saber reconhecer o que o 
outro tem de diferente, mas também, o 
que posso aprender com ele, a partir 
desta diferença”.

Empresas homenageadas pela prefeitura
Na mesma noite, seis empresas 

associadas ao Simplás e o próprio 
sindicato receberam homenagem da 
administração municipal pelo tempo 
de atividade, em alusão à Semana 
do Empreendedorismo. “O Simplás 
congrega mais de 500 empresas que 
honram a região com o dinamismo 

dos seus empresários e a qualificação 
da sua gente. É um sindicato que faz 
muito por Caxias do Sul e tem in-
fluência nacional”, cumprimentou o 
secretário municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Em-
prego, Francisco Spiandorello.

As premiadas pela prefeitura foram 

Vic Plásticos (40 anos), Tabone In-
dústria e Comércio de Plásticos (30 
anos), Sinalsul Indústria de Autopeças 
(30 anos), Metalúrgica Grassi (30 
anos), D’Zainer Produtos Plásticos (20 
anos) e Pentair Hidro Filtros do Brasil 
(20 anos), além do próprio Simplás, 
pelos 25 anos de fundação, em 2014.
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Para vencer dentro e fora de campo
O que está por trás de um bom jogador ou de um time 

de sucesso? Para Mike Carson, especialista em Desenvolvi-
mento Humano convidado a analisar e acompanhar a roti-
na dos líderes do esporte durante um ano, a mentalidade 
vencedora dos técnicos de futebol é o fator chave de uma 
equipe bem sucedida. E é isso que Os Campeões: Por den-
tro da mente dos grandes líderes do futebol, lançamento da 
Editora Belas-Letras, apresenta ao público.

Em um ambiente de muita pressão, onde se faz necessário 
treinar não só jogadores, mas também um quadro de 
profissionais, as relações humanas são fundamentais.  
Carson afirma que o trabalho de bastidores é intenso e 
prova que liderar ainda se resume às pessoas – e talvez 
sempre assim será. O relato em primeira mão proporciona 
um olhar diferenciado sobre o que esses líderes pensam, 
sentem e fazem num dos cenários mais dramáticos e exi-
gentes do esporte profissional.

l Os Campeões: Por dentro da 
mente dos grandes líderes do futebol
Mike Carson
Tradução Candice Soldatelli
315 páginas
ISBN 9788581741574
R$ 49,90
Administração, liderança

Para outras informações, acesse 
http://www.oscampeoes.vai.la/

Mike Carson é matemático formado 
pela The University of Manchester 
e especialista em Desenvolvimento 
Humano. Atuou na marinha britânica 
de 1986 a 1999, inclusive em zonas 
de guerra, desenvolvendo técnicas de 
liderança. Foi consultor da McKinsey 
& Company durante cinco anos 
e atualmente é sócio da Aberkyn, 
empresa especializada em negócios e 
desenvolvimento humano. É torcedor do 
Manchester City e mora em Winchester.




