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Consumir é um ato de bem-estar. Se antes a aqui-
sição de produtos era basicamente para atender as 
necessidades, hoje o consumo passou a representar 
também  poder, status. Consome-se pelo consumo, 
pela sensação de se trocar o celular por um mais mo-
derno ou ainda de se comprar aparelhos multifun-
cionais, quase sempre para ornamentar prateleiras. 
Nesse cenário, o difícil é fazer com que o consumidor 
seja fiel a determinados produtos, como acontecia 
até pouco mais de uma década, quando ele tinha à 
sua disposição poucas marcas líderes e confiáveis. 
Hoje, a história é diferente. A luta pela sobrevivência 
imposta às empresas, a partir da abertura dos merca-
dos, não só contribuiu para a melhoria da qualidade 

Adm. Walter Sigollo
Presidente do Conselho Regional 
de Administração de São Paulo - 
CRA-SP

Consumidor, o rei
Essas incursões na vida do consumidor vão desde 

uma simples pesquisa de mercado a sofisticados estu-
dos etnográficos, ou até por programas que “invadem” 
a mente para descobrir hábitos, comportamentos, de-
sejos e preferências. Não contente com isso, as empre-
sas também se valem dos chamados SACs (Serviços de 
Atendimento ao Cliente), antes usados basicamente 
para ouvir queixas, para coletarem sugestões que  
possam ser úteis no processo fabril. 

Ter um consumidor perto da empresa não é apenas 
tentar descobrir o que ele almeja. É acima de tudo 
deixá-lo satisfeito, sempre. Em um mundo em que 
a informação eletrônica é inserida no cotidiano das 
pessoas em velocidades espantosas, ignorar, por 
exemplo, a força das redes sociais é pedir para ficar 
à deriva. Essas redes viraram armas nas mãos dos 
consumidores – tanto pelo lado positivo, ao espalha-
rem as vantagens oferecidas por uma determinada 
companhia, tanto pelo lado negativo, ao divulgarem 
suas más experiências. Basta ver a conclusão de uma 
pesquisa realizada pela norte-americana Convergys 
Corp, com 2 mil entrevistados, na qual o comentário 
negativo de um usuário de rede social é suficiente 
para uma empresa perder até 30 clientes. 

Nunca é demais repetir que o consumidor de hoje está 
cada vez mais informado, exigente e ciente de seus direi-
tos. Assim, investir em estratégias que fortaleçam o rela-
cionamento traz inúmeras vantagens para os dois lados: 
para o cliente que passa a desfrutar de produtos e serviços 
de melhor qualidade, e para a empresa que tem a oportu-
nidade de se alinhar às necessidades do seu público-alvo. 
Em resumo: é um jogo em que todos ganham. 

como também foi fator preponderante para o surgi-
mento de uma gama de produtos –tudo para povoar 
ainda mais o imaginário dos consumidores .

Nesse mundo de “infidelidade”, as empresas 
vêm se esforçando para ficar cada vez mais próxi-
mas –literalmente- de seus clientes. São seguidos 
em supermercados, visitados em suas residências 
ou em ambientes sociais –quase sempre por pes-
soas do alto escalão das empresas, ávidos por 
informações que contribuam para aperfeiçoar 
produtos ou lançá-los com a cara do comprador.  
Na realidade, ao fazerem isso, estão querendo di-
zer: “queremos vender para você, mas é preciso 
que diga o que realmente quer” ou ainda “de que 
forma pretende usar nosso produto”?

Consome-se pela 
sensação de se  

trocar o celular por um mais 
moderno ou de se comprar 
aparelhos multifuncionais, 
quase sempre para 
ornamentar prateleiras
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18 Capa
Para entender o comportamento do consumidor  
–e assim vender mais–, as empresas usam estratégias 
que vão desde segui-los em supermercados e visitá-los 
em suas residências  
até estabelecer  
contatos por meio  
de mídias sociais

Conhecimento
Administração  
amadora faz  
clubes vender  
os artistas  
em vez de  
os espetáculos

estilo
Trabalhar demais  
e negligenciar  
a saúde. Uma  
combinação que,  
quase sempre,  
termina mal
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por Luiz Gallo

Com o objetivo de contribuir para a ampliação das 
possibilidades dos governos municipais, no que se 
refere à melhoria da qualidade dos serviços públi-
cos, a Estância Turística de Avaré (SP) foi palco, dia 
27 de março, do Seminário do Conhecimento em 
Gestão Pública 2010. 

O evento, que homenageou o ex-prefeito de São 
Paulo (1975-1979) e primeiro Administrador Emérito 
do CRA-SP (1982), Olavo Egydio Setúbal, falecido em 
agosto de 2008, contou com a participação de diver-
sas autoridades, secretários de Administração Muni-
cipal e servidores públicos de 24 cidades paulistas. O 
CRA-SP esteve representado pelo Adm. José Alfredo 
Machado de Assis, vice-presidente administrativo. 
Coordenado pelo Grupo de Excelência de Estudos 
em Administração Pública (Geap), do CRA-SP e re-
alizado pelo Conselho Estadual de Secretários Mu-
nicipais de Administração do Estado de São Paulo 
(Consesad.sp), o seminário foi apoiado institucional-
mente pela prefeitura daquela estância. 

Com o formato de um “Fórum dos Executivos Muni-
cipais de Administração”, o seminário debateu temas 
como: “GesPública: Procedimentos para Implemen-
tar um Programa de Qualidade na Gestão Pública  

Cursos  
aprimoram  
o desenvolvimento  
dos administradores

Com o objetivo de contribuir para o aprimo-
ramento do desenvolvimento profissional dos 
administradores e tecnólogos, a TV Corpora-
tiva disponível no CRA-SP apresenta uma série 
de cursos da Dtcom (Direct to Company S.A.), 
empresa de educação a distância atuante nos  
meios empresariais de todo o País.

Os cursos são transmitidos na sede do Conselho, 
de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h,  por meio 
de três canais:

• AD Autodesenvolvimento: auxilia em compe-
tências, conhecimentos e atitudes que agregam va-
lores e geram resultados;

• GC Gestão Corporativa: dedicado às técnicas 
gerenciais e organizacionais; fornece recursos em 
temas como gestão, finanças, marketing etc;

• GP Gestão Pública: voltado ao segmento de ór-
gãos e instituições de Administração Pública.

Para assisti-los, os interessados devem se inscre-
ver pelo e-mail eventos.participe@crasp.gov.br ou li-
gar para (11) 3087.3200 – Departamento de Relações 
Externas, mencionando o programa, a data e a hora 
de sua escolha.  A programação completa dos canais 
Dtcom pode ser conferida em www.crasp.gov.br/dtcom 

A participação é livre de custos, mas, como as 
vagas são limitadas, é importante que as reservas 
sejam feitas com, pelo menos, uma semana de an-
tecedência à data desejada. 

por Luiz Gallo

Cursos de maio

AD Autodesenvolvimento

Desenvolvendo a equipe
Dívidas nunca mais – 2ª versão
Estratégia dos líderes vencedores
Excel – Tópicos sobre a versão 2007
Excel II – Intermediário
Português aplicado III
Português aplicado IV

GC Gestão Corporativa

Aplicando o MIX de comunicação
Como posicionar marcas na mente do consumidor
Elaborando um plano de marketing
Passos para criar produtos e serviços
Plano de comunicação – Estrutura, cenário  
e tendências
Técnicas de análise e melhoria de processos
5S – A Base para a qualidade

GP Gestão Pública

Análise e prática da responsabilidade civil  
dos prestadores de serviços públicos
Conexões elétricas – O grande desafio para  
o setor elétrico – O meio ambiente
Incêndios – Proteção e combate
Normas técnicas brasileiras da ABNT  
– Documentação de instalações elétricas
O crime de corrupção
O crime de peculato

Municipal”, “Capacitação de Gestores Públicos Muni-
cipais – Questão Estratégica para o País?”, “Tecnolo-
gia da Informação: O Software Público e a Melhoria de 
Processo e Qualidade de Software na Gestão Pública 
Municipal”, entre outros que propuseram uma reenge-
nharia organizacional nas prefeituras, como forma de 
se tornarem mais eficientes, eficazes e transparentes.

Durante o evento foi assinado um convênio en-
tre o Consesad.sp e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no qual a entidade passa a 
fazer parte do Programa Nacional de Gestão Pública 
e Desburocratização, o GesPública.

“Considerando que a Administração Pública deve 
obedecer aos princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência, entendo 
que devemos trabalhar com o objetivo de criar uma 
estrutura de executivo municipal permanente, com 
a finalidade de servir os cidadãos com eficácia, ofe-
recendo-lhes motivação, cultura organizacional e 
planos de carreira aos servidores públicos concursa-
dos”, disse o administrador Jorge Luis Dos Santos B., 
presidente executivo do Consesad.sp e coordenador 
da comissão organizadora do evento.

As apresentações utilizadas pelos pales-
t rantes estão disponíveis para download no 
endereço www.semgespublica-avare.adm.br. 

reengenharia organizacional  
é desafio para municípios
Seminário realizado no interior paulista foi  
coordenado por grupo de excelência do CrA-SP
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Administrador,  
valorize sua profissão!

Responsável por planejar e organizar as ativida-
des das organizações, o administrador desempenha 
importante papel no desenvolvimento social e eco-
nômico das empresas e da sociedade. Para valorizar 
ainda mais a profissão, o CRA-SP sugere aos admi-
nistradores que usem a expressão “Adm” nas citações 
de seus nomes em documentos – inclusive em currí-
culos-, bem como a menção do número de registro 
profissional. No caso de cartões de visitas, por exem-
plo, podem utilizar também o emblema da profissão.

O Conselho lembra que de acordo com o artigo 
1.º da Resolução Normativa CFA nº 254, de 19 de 
abril de 2001,  a assinatura e a citação do número 
de registro no CRA são obrigatórias em todos os 
documentos elaborados pelo administrador em de-
corrência de sua atividade profissional. 

Patrimônio  
da humanidade

Referência no intercâmbio de informações e 
no debate de questões relacionadas à gestão 
de pessoas, a Associação Paulista de Gesto-
res de Pessoas (Aapsa) comemorou em março 
50 anos, confirmando-se como a associação 
de Recursos Humanos mais antiga do Brasil.

A sigla vem do primeiro nome da entidade, 
Associação dos Administradores de Pessoal 
de Santo Amaro, que mais tarde tornou-se 
estadual. Durante o jantar de comemora-
ção, a associação lançou o livro “O Brasil e a 
AAPSA, História e Memória”, em que detalha 
sua trajetória desde 1960. 

AAPSA  
comemora  
50 anosApenas 0,008% da água do planeta  

é própria para consumo 

Com o objetivo de difundir informações e promover o uso consciente 
da água, o dia 22 de março, desde 1993, passou a ser declarado por 
meio de resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Uni-
das como o “Dia Mundial da Água”. A comemoração segue as reco-
mendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento contidas no capítulo 18 (proteção da qualidade e do 
abastecimento dos recursos hídricos) da Agenda 21 Global, programa 
de ação baseado num documento de 40 capítulos e que constitui a mais 
abrangente tentativa já realizada de promover um padrão de desenvol-
vimento sustentável. O termo “Agenda 21” reflete o desejo de mudan-
ças para o século XXI. Na mesma data, desde 2003, o Brasil também 
comemora o “Dia Nacional da Água”, instituído pela Lei nº 10.670.

Ao comemorar a data este ano, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) divulgou relatório manifestando preocupação com o forne-
cimento da água em todo o mundo, “que vem sendo ameaçado pelo 
crescimento populacional e pela expansão das atividades industrial e 
agrícola”. Apenas 0,008% da água do planeta é potável, daí o órgão res-
saltar a importância da união dos setores público e privado, com urgên-
cia, para assumir o desafio de proteger e melhorar a qualidade dos rios, 
lagos e aquíferos. A ONU lembrou que parte dessas fontes recebe dia-
riamente milhões de toneladas de esgoto e dejetos. Como consequência, 
o número de pessoas que morrem por contato com água contaminada é 
maior do que a soma de todas as formas de violência. 

De acordo com a ONU, para cada mil litros de água utilizados, outros 
10 mil são poluídos, o que evidencia a dificuldade de se continuar distri-
buindo o produto para todos, principalmente nos países em desenvolvi-
mento. Números do International Water Management Institute (IWMI) 
indicam que, em 2025, 1,8 bilhão de pessoas – o equivalente a mais de 
30% da população mundial – deverão viver em absoluta falta de água.

Apesar de os números apontarem para o esgotamento dos recursos 
hídricos, ainda prevalece em muitos países a cultura do desperdício, 
parte dela alimentada pelo uso indevido e por vazamentos nas tubula-
ções. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), que 
produz cerca de 105 mil litros de água por segundo e abastece mais 
de 26 milhões de pessoas, ou cerca de 60% da população urbana do 
Estado de São Paulo, estima que do total produzido no ano passado, 
26% foram perdidos. Foram 227,5 bilhões de litros desperdiçados, o 
que daria para abastecer duas cidades do tamanho de Campinas (SP), 
cuja população é de cerca de 1 milhão de habitantes. 

CrA-SP 
busca 
parceiros 
comerciais

O CRA-SP, com o intuito 
de divulgar suas ações ins-
titucionais, abre espaço, 
por meio de representantes 
comerciais, para patrocina-
dores que desejam apoiar 
projetos específicos. 

A proposta é angariar fun-
dos para o melhor desem-
penho destas ações, sempre 
voltadas ao campo da Admi-
nistração, que colaboram com 
o enriquecimento cultural e 
valorização profissional. 

Representantes Comer-
ciais, devidamente regis-
trados no Corcesp e que 
atendam aos pré-requisitos 
constantes do Contrato de 
Representação Comercial  
podem se cadastrar.

Para mais informações 
acesse o site: www.crasp.gov.
br/patrocinadores ou entre em 
contato com o Departamento 
de Relações Externas do CRA-
SP: telefone (11) 3087--3200 
-e-mail: relacoes.externas@
crasp.gov.br. 

PROFISSIONAL

Revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo  •  CRA-SP  

8

Panorama



Chega de  
pisar na bola!

Vinda de atletas consagrados amplia visibilidade dos 
clubes e alavanca a possibilidade de aumento de receitas

por Almir teixeira

Novidades no futebol brasi-
leiro nunca faltam, mas os 
novos tempos prometem. 

A presença de grandes jogadores 
que atuavam no exterior –caso de 
Ronaldo e Robinho–, os contra-
tos recordes assinados com novos 
patrocinadores, a Copa de 2010 
à porta e a de 2014 exigindo uma 
estrutura esportiva com que o País 
jamais contou são alguns dos ele-
mentos do cenário. Tudo como uma 
promessa não só de grande espetá-
culo, mas de evolução do esporte 
que sempre foi um forte símbolo 
daquilo que somos capazes como 
nação. Resta saber se a administra-
ção de nossos clubes está à altura 
desses desafios.

Um primeiro olhar para a situação 
financeira dos principais clubes bra-
sileiros é simplesmente assustador. 
No início de 2009, somente entre as 
21 agremiações que mais faturam 
no País, a dívida acumulada era de 
R$ 2,72 bilhões, frente a R$ 1,91 bi-
lhão no anterior. Dessa diferença, 
cerca de R$ 178 milhões couberam 
ao Vasco da Gama que, na troca da 
gestão Eurico Miranda para Roberto 
Dinamite, reavaliou suas contin-
gências e descobriu a necessidade  
de subir o valor divulgado.

Na briga pelo título do mais 
endividado, os clubes cariocas 
mantêm larga vantagem. Entre os 
cinco primeiros, além do Vasco, 
estão, em sequência, o Flamengo, 
o Fluminense e o Botafogo, cada 
um deles com dívidas acima de R$ 
200 milhões. No quinteto, o único 
invasor é o Atlético Mineiro, que 
aparece na segunda posição.

Os dados são da Casual Audito-
res, empresa especializada em au-
ditorias de clubes esportivos e que 
elabora, desde 2003, uma lista com-
parativa dos 21 clubes brasileiros 
de maior faturamento. Para um dos 
sócios da entidade, Carlos Aragaki, 
mais do que os números em si, o 
que preocupa é o fato de as dívidas 
estarem aumentando. “Tem havido 
nos últimos anos um significativo 
aumento de receita”, diz, “mas os 
clubes não estão conseguindo con-
verter esses recursos em um equilí-
brio melhor em suas contas”.

Aragaki diz tratar-se de uma 
equação difícil de resolver, por co-
locar em pratos diferentes da ba-
lança os componentes de emoção 
e razão. “Pensando como empresa, 
o clube tem que dar lucro. Mas 
que torcedor vai aceitar que seu 
time resolva colocar as contas em 
dia e só ganhar o próximo título 
daqui a três, quatro anos? O que 

Carlos Aragaki, da Casual Auditores, 
especializado em clubes esportivos

Como 
empresa, 

o clube tem que 
dar lucro, mas o 
que é bom para 
as finanças pode 
não ser para  
a agremiação”

é bom para as finanças pode não 
ser para o clube, então isso nunca 
é uma decisão simples”. Ele en-
tende que um ponto se impõe 
como fundamental: traçar um 
plano estratégico de ações, 
coisa raríssima mesmo nos 
grandes clubes, e princi-
palmente segui-lo. Com o 
plano em mãos, é possível 
colocar o departamento 
jurídico para negociar 
com fornecedores, obter 
junto ao governo parce-
lamento de impostos e 
taxas, e ir aos bancos 
para obter juros meno-
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Carlos Aragaki destaca que os clubes 
não conseguem converter recursos 

em equilíbrio de suas contas
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res ou mesmo capital de giro para 
eventuais oscilações. Sem estraté-
gia, qualquer dessas ações tende a 
perder eficácia.

Nessa questão, um avanço fun-
damental ocorreu nos últimos 
anos. O uso dos pontos corridos 
nos campeonatos (vence quem che-
gar no final com o maior número 
de pontos) mostrou-se uma prática 
sadia para os clubes, pois permite 
saber a quantidade de jogos que 
irá fazer, calcular o número de pes-
soas envolvidas e outros itens que 
ajudam a planejar suas ações.

Tabelinha com 
o Marketing

“De boa estratégia também 
vive o marketing”, afirma Rafael 
Plastina, gerente de Marketing, 
Comercial e Desenvolvimento da 
Informídia Pesquisas Esportivas. 
Segundo ele, tem havido uma 
evolução, ainda que tímida, na 
gestão e no marketing dos clubes  
brasileiros nos últimos anos. 

A volta de jogadores consagra-
dos, na sua avaliação, não está so-

mente ligada ao marketing. “Há 
diversos fatores envolvidos, como 
a conjuntura de alguns atletas es-
tarem em final de carreira em ti-
mes internacionais e, no caso de 
Robinho, a possibilidade de voltar 
ao Santos, seu time de origem, em 
boas condições comerciais.” Alguns 
clubes perceberam essa chance e 
casaram a contratação de craques 
com os resultados mais imediatos 
que pretendiam alcançar.

“A vinda do Ronaldo efetiva-
mente aumentou a visibilidade do 
Corinthians, ainda mais do que o 
time já possuía. Nesse processo, o 
marketing na verdade pega carona 
e alavanca uma série de possibi-

passar consistência”, afirma o ana-
lista. “O torcedor precisa passar a 
confiar naquela ação, para criar ainda 
mais afetividade com o clube e consu-
mir seus produtos sabendo que está 
contribuindo para a sua manutenção, 
confiando que os programas serão 
mantidos ao longo do tempo.” Esse 
patamar, segundo Plastina, ainda é 
distante na realidade brasileira. “Fo-
ram muitos anos de maus tratos com 
os gastos e o marketing do futebol. 
Não é algo que se possa melhorar de 
uma hora para outra”, afirma.

No balanço nacional, o amado-
rismo ainda é forte, embora as re-
alidades sejam diferentes Estado 
a Estado. Há uma discrepância 

muito grande. São Paulo já está 
muito diferente do Rio de Janeiro, 
que tem clubes tentando reverter a 
situação. Depois vem os de Minas 
Gerais e os do Rio Grande do Sul. 

No entender de Plastina, o mar-
keting deve avançar em paralelo à 
gestão. “Tem de haver planejamento 
estratégico, organograma bem defi-
nido e as ações de longo prazo. Na 
venda de patrocínios, o clube tem de 
entregar o que promete –como logos, 
placas, vagas para convidados– ou 
os patrocinadores nunca vão confiar. 
Tem de entregar o máximo possível, 
ter essa cultura de servir, de forma a 
cultivar a satisfação do patrocinador.”

O marketing também oferece inú-
meras possibilidades de diversifica-
ção de receitas. Para o administrador 
Nelson Pratti, coordenador do Grupo 
de Excelência de Administração Es-
portiva do CRA-SP, essa área ainda 
é bastante insipiente e os clubes não 
fizeram sequer a lição de casa, que 
seria pesquisar quem são seus torce-
dores. “Faltam pesquisas efetivas do 
poder aquisitivo desses simpatizan-
tes”, afirma. “Fala-se em grandes nú-
meros, mas na hora de definir quem 
é o torcedor e o que ele quer, não há 
informação. Saber o perfil socioeco-
nômico pode servir para criar produ-
tos compatíveis com as várias classes 
abrangidas, trazer mais satisfação aos 
associados e admiradores e, princi-
palmente, mais recursos para o time.

“Enquanto as camisas ofi-
ciais custam R$ 150, R$ 200, as 
do camelô saem por R$ 20”, diz 
Pratti, ao lembrar que alguns clu-
bes europeus vendem dois tipos 
de camisas: uma com o mesmo 
tecido usado pelos jogadores e 
outra com um igualzinho, po-
rém mais barato. Para evitar có-
pias, as camisas são numeradas. 
E para mostrar o quanto o Brasil 
perde por não procurar merca-
dos, vale o exemplo de nossos 
eternos rivais. Para quem viaja 
pela Europa, não é difícil encon-
trar camisas do Boca Juniors, da 
Argentina. Já de times brasileiros  
são completas raridades.

Matéria-prima 
tipo exportação

A formação de craques e a sua 
manutenção são duas das ques-
tões que poderiam ajudar a equili-
brar a gestão dos times brasileiros 
no médio e longo prazos. “Hoje, 
diferentemente de formar produ-
tos, o que estamos vendendo é a 
matéria-prima, comprada de ba-
ciada pelos clubes do exterior”, 
afirma Pratti. “Se algum dos jo-
gadores não vingar, para eles não 
têm problema, pois se apenas um 
der certo já estão no lucro. Uma 
receita que poderia ficar nas mãos 
dos clubes brasileiros.”

Para os clubes que investem 
na formação de atletas, a grande 
questão é bancar seus salários 
quando chegam à maturidade no 
esporte. A manutenção esbarra na 
situação financeira, muitas vezes 
mambembe. A saída costuma ser 
“negociá-lo” antes do término do 
contrato, para não perder tudo. 
Foi o caso de Kaká, “vendido” 
pelo São Paulo ao Milan, em 
2003, por cerca de US$ 8,5 mi-
lhões. Embora o jogador valesse 
mais, seu contrato venceria em 
um ano e a tendência era a de não  
renovação contratual.

O que nenhum analista de-
fende é o retrocesso para a situa-
ção anterior à Lei Pelé (9.615/98) 
–que institui normas ge- 
rais sobre o desporto brasi-
leiro–, quando o passe do joga-
dor era propriedade do clube. 
“Queríamos fugir da escravidão 
do jogador, mas o tiramos do 
clube e o jogamos no colo do 
empresário”, afirma Pratti, para 
quem a lei precisaria ser modi-
ficada, não só neste ponto, mas 
também para responsabilizar os 
dirigentes que realizam ações 
imprudentes de gestão. 

Rafael Plastina, gerente de Marketing, 
Comercial e Desenvolvimento da Informídia 
Pesquisas Esportivas (foto)

na venda de 
patrocínios, 

o clube tem de 
entregar o que 
promete, ou os 
patrocinadores 
nunca vão 
confiar”

Adm. Nelson Pratti, coordenador do 
Grupo de Excelência de Administração 
Esportiva, do CRA-SP

em vez 
de formar 

produtos, estamos 
vendendo 
matéria-prima, 
comprada de 
baciada pelos  
clubes do exterior”

lidades de ganho, como a venda 
de camisetas e outros produtos e 
os programas de sócio-torcedor. 
Transformar essas oportunidades 
em caixa para os clubes é um de-
safio que as equipes de marketing 
estão começando a enfrentar”, 
afirma Plastina.

“Na verdade, todas as ações de mar- 
keting precisam ser de longo prazo, 

Fontes de receitas 
21 clubes – 2008
Fonte: Casual Auditores  
Independentes S/S

28% 
transferências de jogadores

24% 
cotas de TV

13% 
social e amador

12% 
patrocínio e publicidade

12% 
outras receitas

11% 
bilheteria

evolução das receitas  
consolidadas de 21 clubes
Em R$ milhões
Fonte: Casual Auditores Independentes S/S

2004 838

2005 1066

2006 987

2007 1336

2008 1418

1. Trabalhar a administração como empresas, 
 não como grupo de amigos
2. Criar uma conexão entre o departamento 
 financeiro e as decisões tomadas 
3. Implantar uma comunicação entre as 
 áreas de futebol, Finanças, Marketing, RH 
 e Jurídico, cada um cumprindo sua missão
4. Formar craques para consumo e negócios
5. Trabalhar de forma equilibrada a busca 
 de títulos para aumentar o valor da marca

Principais desafios dos clubes brasileiros  
para conquistar uma gestão mais profissional

Carlos Aragaki destaca que os clubes 
não conseguem converter recursos 

em equilíbrio de suas contas

Carlos Aragaki destaca que os clubes 
não conseguem converter recursos 

em equilíbrio de suas contas
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por Uélson Kalinovski

Eles são alemães, portugue-
ses, espanhóis e franceses. 
Há também muitos ame-

ricanos, italianos e até chineses. 
São os estudantes de nível supe-
rior que vêm de toda a parte do 
planeta para fazer intercâmbio 
universitário nas principais facul-
dades brasileiras, com o propósito 
de enriquecer os conhecimentos 
culturais, profissionais e tecno-
lógicos em um país que cresce e 
apresenta uma estabilidade eco-
nômica acima da média mundial. 
Da mesma forma, são muitos os 
estudantes de universidades bra-
sileiras que saem mundo afora à 
procura de novos horizontes para 
a futura carreira profissional. Es-
tudar, estagiar e aprimorar o se-
gundo e até mesmo o terceiro 
idioma, além de nossas fronteiras, 
já pode ser considerada uma ati-
vidade corriqueira nas principais 
universidades. 

Com relação aos cursos de Ad-
ministração, o Ministério da Edu-
cação (MEC) não tem os dados 
globais, ou mesmo um controle 
que possa estabelecer quantos 
alunos entram ou saem do País. 
Um  rápido balanço, no entanto, 
demonstra que apenas em três das 
principais instituições de ensino 
que realizam esse tipo de trabalho 
na capital paulista –a Fundação 

Bélgica, nós observamos que na 
Europa e nos países mais desen-
volvidos o intercâmbio entre estu-
dantes de nível superior era muito 
comum”, ressaltou o professor, 
que concluiu seu pós-doutorado 
em Lyon, na França. 

Para ele, são vários os motivos 
positivos para que as universida-
des e faculdades incentivem seus 
estudantes a ‘estagiar’ fora do 
Brasil. “O custo para firmar um 
convênio com outras instituições 
é muito baixo, podendo ser feito 
até mesmo através de e-mails. Não 
importa se a faculdade é da capi-
tal ou do interior, pequena ou mé-
dia. Com a globalização sempre 
haverá empresas da cidade ou da 
região em seu entorno que preci-
sam de profissionais capacitados 
e conhecedores de outras cultu-
ras e tecnologias. Esses futuros 
executivos vão trazer e criar no-
vas oportunidades de importação 
e exportação para as empresas”, 
explanou Corrêa, ressaltando 
ainda que o intercâmbio também 
estimula a realização conjunta de 
pesquisas internacionais e a busca 

Getúlio Vargas (FGV), a Fundação 
Armando Álvares Penteado (Faap) 
e a Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-
USP)– os números ultrapassam a 
casa dos mil estudantes.

O professor e administrador 
Hamilton Luiz Corrêa, da FEA-
USP, foi um dos primeiros mem-
bros do conselho da Comissão 
de Cooperação Internacional da 
USP (CCINT), atualmente presi-
dida pelo professor e adminis-
trador Edson Luiz Riccio, com o 
cargo de secretário-executivo, en-
tre 1987 e 1992. Detentor de uma 
profunda experiência internacio-
nal, Corrêa, que também é conse-
lheiro do CRA-SP, falou sobre o 
crescimento dos intercâmbios na 
instituição.”No começo, os con-
vênios atendiam principalmente 
os professores universitários bra-
sileiros e estrangeiros, com uma 
lacuna especialmente aberta para 
alunos de regiões em desenvol-
vimento, como América Latina e 
África”, explicou o docente. “Mas, 
após uma viagem de três meses à 

Cidadãos do mundo
economia estável e competitividade tecnológica fazem 
crescer o número de brasileiros e estrangeiros em 
intercâmbios universitários para cursos de Administração 

Adm. Hamilton Luiz Corrêa, professor da FEA-USP e conselheiro do CRA-SP

o intercâmbio também  
estimula a busca de dois diplomas 

simultâneos em instituições diferentes”
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de dois diplomas simultâneos 
(bititularidade) em instituições  
diferentes (uma no país de origem 
do estudante e  outra no exte-
rior). Para o professor, os núme-
ros explanam mais claramente o 
crescimento desta modalidade de 
estudo. “Em 2010, cerca de 130 
estrangeiros entrarão pelas por-
tas da FEA, enquanto que cerca 
de 150 brasileiros deverão estar 
nas salas de aulas das quase cem 
instituições que mantêm convênio 
conosco”, concluiu.

A prova de que o Brasil vem des-
pertando cada vez mais interesse do 
exterior, com um grande potencial 
econômico e de sustentabilidade, 
está no grande número de france-
ses em intercâmbio por aqui. O es-
tudante Pierre Pol Le Nem, de 23 
anos, natural da cidade litorânea 
de Brest, no oeste da França, está 
prestes a concluir um intercâmbio 
de um ano na FEA-USP. Ele é aluno 
da Euromed, escola de negócios de 
nível superior, estabelecida em Mar-
selha, e veio ao Brasil em busca da 
bititularidade. “Vou concluir mais 

Lourdes Zilberberg, coordenadora do 
Departamento de Relações Internacionais 
da Faap (foto acima)

na Faap, o 
intercâmbio 

cresceu muito  
no curso de 
Administração, 
principalmente 
com a presença 
dos chineses”

de Recife, em Pernambuco”, expli-
cou o universitário. “Essa aproxima-
ção foi essencial na escolha do país 
para fazer o intercâmbio universi-
tário, pois o crescimento industrial 
e comercial aqui é muito grande e 
há muitas oportunidades de apren-
dizado”, ressaltou Le Nem, ao falar 
da importância de viver essa experi-
ência em São Paulo: “É demais, não 

há cidade com essa dimensão na 
Europa. No começo, não gostei, mas 
me adaptei e estou satisfeito”. As-
sim que concluir os estudos, Pierre 
pretende aproveitar a experiência 
do intercâmbio para a conquista 
de uma colocação profissional em 
uma empresa francesa ou brasileira. 
“Gostaria de poder viajar com uma 
certa frequência, pois há vagas dis-
poníveis para esse tipo de traba-
lho. O intercâmbio garantiu minha  
qualificação para tal”, concluiu.

Outra instituição de grande desta-
que quando o assunto é intercâmbio 
é a Faap. A instituição recebe cerca 
de 170 alunos de outros países, por 
semestre. O mesmo número de es-

André Braga Aguiar, estudante do último 
semestre de Administração da FAAP (foto)

Por falar 
inglês e 

espanhol, acabei 
me interessando, 
antes mesmo  
de ingressar 
na faculdade, 
em fazer 
intercâmbio”

Noemi De Lorenzo: italiana está conquistando 
a segunda graduação com estudos no Brasil
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Faap cresceu muito, principalmente 
no curso de Administração”, conta 
Lourdes, que contratou uma chinesa 
especialmente para cuidar dos estu-
dantes originários do país asiático. 
“O número de chineses que procu-
ram o Brasil para estudar aumentou 
muito, principalmente porque, a 
exemplo daqui, há um crescimento 
econômico e de influência política 
muito grande, despertando uma 
atenção mútua”, explicou a coorde-
nadora. No entanto, deixou claro que 
os europeus ainda são maioria, prin-
cipalmente franceses e italianos. É o 
caso de Noemi De Lorenzo, de 23 
anos, nascida na Calábria, no sul da 

Itália. “Já concluí minha primeira gra-
duação, com dois anos de estudos na 
Itália e mais um na cidade de Lisboa, 
em Portugal. O intercâmbio no Bra-
sil fez-me conquistar meu segundo 
diploma”, comemorou a sorridente 
italiana, que garante ter aprendido  
muito com os brasileiros.

Quem assina embaixo a afirmação 
da colega é a francesa Nathalie Mad-
jar, estudante de comércio interna-
cional –o equivalente ao curso de 
Administração com especialização 
em Comércio Exterior– na Escola de 
Negócios de Idrac, em Lyon. Fluente 
em Português e Espanhol, Nathalie 
garante que a aproximação do Bra-
sil com o mundo se deu em função 

do crescimento do País. “Na Europa 
falam muito sobre o que acontece 
aqui e os estudantes querem vir para 
aprender sobre a ‘maneira de ser’ 
do brasileiro. Não falam mais sobre 
a pobreza no Brasil, apenas sobre o 
crescimento e as oportunidades ofe-
recidas”, garante Nathalie, que gos-
taria de trabalhar em uma empresa 
nacional, após concluir o intercâmbio, 
em dezembro, além de cursar mais  
dois semestres na França. 

Quem fez o caminho inverso 
ao de Nathalie é o carioca André 
Braga Aguiar, de 23 anos, estu-
dante do último semestre de Ad-
ministração na Faap, que acaba 
de chegar de Barcelona. Para ele, 
o domínio das línguas inglesa e 
espanhola abriu as portas para 
seu futuro profissional. “Por falar 
esses idiomas, conheci pessoas 
e acabei me interessando, antes 
mesmo de ingressar na faculdade, 
em fazer intercâmbio”, explica, 
exaltando a experiência no exte-
rior. “Eu aprendi sobre a forma de 
pensar dos espanhóis, como gos-
tam que um profissional atue nas 
empresas e até sobre convívio so-
cial”. E conclui com um incentivo 
a quem ainda tem dúvida se deve 
participar de intercâmbios univer-
sitários: “Voltei da Espanha mais 
qualificado e já tenho convites 
para trabalhar em grandes empre-
sas nacionais e multinacionais”. 

tudantes brasileiros é ‘enviado’ para 
as mais de 270 escolas de ensino su-
perior e universidades conveniadas. 
Para administrar toda a rotina, o De-
partamento de Relações Internacio-
nais da fundação, coordenado pela 
uruguaia Lourdes Zilberberg, conta 
com quatro profissionais que falam, 
pelo menos, mais uma língua, além 
da portuguesa. “O intercâmbio na 

seis meses de estágio em meu país 
de origem, então estarei apto a re-
ceber o diploma da USP e o certi-
ficado profissional do meu curso, 
na França”. Le Nem é um  exemplo 
claro de que para vencer fronteiras 
é necessário transpor a barreira da 
língua. Fluente em Inglês e Portu-
guês, ele aproveita para praticar 
ainda mais a conversação, por meio 
de contatos diretos com os brasilei-
ros, realizando trabalhos sociais por 
intermédio da embaixada francesa. 
“Estive pela primeira vez no Bra-
sil, em 2008, através de um projeto 
denominado ‘Tudo Bem’, realizado 
por uma ONG francesa, para auxi-
liar crianças de instituições sociais 
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Para vender mais, as empresas  
querem se tornar “íntimas”  
dos consumidores

estão de  
olho em você

por Luiz Gallo

O egípcio Tarek Farahat, pre-
sidente da subsidiária brasi-
leira da Procter & Gamble, 

a maior empresa mundial de itens 
de consumo, tem o hábito de cami-
nhar discretamente pelos corredo-
res dos supermercados. A intenção 
não é fazer compras, mas observar 
detalhadamente a exposição dos 
produtos da companhia, quanto 
tempo as pessoas olham para eles, 
os que chamam mais a atenção, os 
que são mais comprados. Quando 
percebe que um consumidor se 

aproxima de algum produto da 
P&G, Farahat se apresenta e, não 
raro, inicia uma conversa que pode 
durar minutos. No bate-papo, ele 
tenta tirar o máximo de informa-
ções sobre os critérios que levam as 
pessoas a escolher um artigo. “Sen-
tado num escritório, não é possível 
entender o cliente. É preciso ir onde 
ele está”, justifica.

Foi a partir de uma dessas ob-
servações que a empresa mudou a 
embalagem de um pacote de fral-
das com 40 unidades. O produto 
foi lançado com base em pesqui-
sas que apontavam que 65% dos 

consumidores da classe C fazem 
suas compras perto de casa –e a 
pé. A ideia era fazer as pessoas 
irem menos vezes aos supermer-
cados. No entanto, a P&G consta-
tou que elas deixariam de comprar 
o modelo por não poder carregá-
lo com o restante das compras. A 
solução foi colocar uma alça no 
pacote para facilitar o transporte. 
Hoje, o “pacotão”, como ficou 
apelidado, responde por 60% das 
vendas de fraldas da empresa.

Na Kraft Foods Brasil, subsidi-
ária da segunda maior indústria 
de alimentos do mundo, essa es-

tratégia de aproximação vai além. 
A companhia costuma mobilizar 
todo o seu alto comando em ativi-
dades que vão desde visitas à casa 
dos consumidores, acompanha-
mento de clientes em supermer-
cados, conversas com jovens em 
bares, até interação com crianças 
em ambientes como bufês infan-
tis, com a concordância dos pais, é 
claro. “É fundamental que nossos 
executivos se relacionem com os 
consumidores e sintam na pele a 
relação que eles têm com as nos-
sas categorias e marcas”, destaca 
Jeni Lima, diretora de Inteligência Jeni Lima, diretora de Inteligência de Mercado e Estratégia da Kraft Foods para a América Latina

É fundamental que nossos 
executivos sintam na pele a 

relação que os consumidores têm 
com as nossas categorias e marcas”

de Mercado e Estratégia para a 
América Latina da empresa.

Num desses programas, a Kraft 
Foods acompanhou diversas fa-
mílias, de todas as classes sociais, 
durante seis meses. O objetivo era 

monitorar o consumo em diferentes 
momentos do ano. “Foi uma inicia-
tiva interessante, que ampliou nossa 
perspectiva, especialmente por vi-
venciar as dificuldades da população 
de baixa renda”, revela Jeni.
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Lívia Barbosa, antropóloga e diretora 
de pesquisas da ESPM (foto)

o marketing 
etnográfico 

é um processo 
invasivo porque 
entra na vida  
das pessoas”
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Jeni Lima da Kraft Foods: “a  
empresa mobiliza o alto escalão  
para acompanhar os consumidores”

Tirar gestores dos escritórios para 
conviver, observar e conversar com 
consumidores faz parte das estraté-
gias de empresas que procuram ser 
competitivas por meio da inovação. 
A prática, que já foi classificada de 
modismo administrativo, recebe 
o nome de marketing etnográfico, 
por se inspirar em conceitos de an-
tropologia, a disciplina que estuda 
o comportamento do indivíduo em 
seu meio. No entanto, a antropóloga 
Lívia Barbosa, diretora de pesquisa 
da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), que cunhou 
o termo, afirma serem necessários 
meses de imersão em um mesmo 
ambiente para que esse estudo seja 
considerado sério. Para ela, passar 
uma tarde na casa de um consumi-
dor ou nos corredores de um su-
permercado para ver seus hábitos é 
apenas uma observação direta. “As 

eles interagem com outras partes da 
vida do consumidor. Para ela, as tra-
dicionais pesquisas de mercado tra-
zem apenas dados conjunturais, ao 
passo que as etnográficas permitem 
entender o sistema de lógicas e valo-
res que ordenam uma vida, como as 
pessoas pensam e organizam a sua 
realidade. “Isso não significa que as 
pesquisas de mercado sejam ruins, 
já que avaliam um determinado es-
tado de coisas num determinado 
momento”, justifica. 

“Nem que estão deixando de exis-
tir”, enfatiza o administrador Sílvio 
Pires de Paula, diretor da Demanda, 
empresa especializada nesse seg-
mento. “Elas se reinventam. Não po-
demos mais continuar trabalhando 
apenas com perguntas e respostas, 
já que dispomos de meios bastante 
ricos de informação”, complementa 
Luzia Celeste Rodrigues, diretora de 
projetos do mesmo instituto. 

pesquisas etnográficas são proces-
sos invasivos porque entram na vida 
das pessoas em suas condições reais 
de existência, o que implica em um 
estudo longo”, afirma.

A pioneira em aderir ao marketing 
etnográfico no Brasil foi a Unilever, 
que montou, em meados de 1990, 
uma residência típica de baixa renda 
em uma das unidades da empresa 

em São Paulo. O objetivo era o de 
ajudar seus funcionários a compre-
ender o universo desses consumido-
res. Na P&G, a modalidade ganhou 
espaço a partir de 2003, quando pro-
fissionais das áreas de marketing, 
pesquisa, vendas e finanças passa-
ram uma semana com famílias cuja 
renda mensal variava entre R$ 400 e 
R$ 1.200. Entre as descobertas, a de 
que os consumidores de baixa renda 
são mais receptivos a vendas porta 
a porta, por conta do orçamento 
limitado. A constatação de que a 
área destinada à lavagem de roupas 
geralmente é úmida fez a empresa 
mudar a embalagem de papel dos 
sabões em pó para a de plástico.

No entendimento de Lívia, so-
mente uma observação minuciosa 
da realidade investigada pode trazer 
conhecimentos sobre padrões de 
consumo, seus significados e como 

Especialista em abordagem 
etnográfica, Luzia diz que as 
perguntas racionais estão sendo 
trocadas por dados extraídos de 
observação no ato do consumo. 
“A ideia é identificar usos e cos-
tumes diferentes para um de-
terminado produto, como ele é 
armazenado ou melhorado ou, 
ainda, como pode contribuir 
para aumentar o seu market 
share. E isso somente é possível 
estando próximo do cotidiano 
do consumidor”, avalia.

Pires de Paula lembra que 
extrair informações por meio 
de pesquisas é apenas uma 
parte da história. “As em-
presas podem usar suas for-
ças de vendas para levantar 
informações sobre como 
melhorar seus produtos. São in-
formações valiosas a um custo  
insignif icante”, enfatiza.

Dentro da mente
Na tentativa de saber o que o 

consumidor quer, vale até “entrar” 
em sua mente. Uma série de tec-
nologias pode ajudar as empresas 
a identificar desejos, sem que os 
clientes falem uma só palavra. No 
ano passado, o lançamento de um 
modelo de fralda pela Kimberly-
Clark se deu após a análise de 300 
mulheres que visitaram uma loja 
virtual instalada no laboratório da 
companhia, nos Estados Unidos. 
Enquanto observavam o produto, 
um equipamento chamado “eye 
tracking” rastreava o caminho da 
íris de cada uma delas. No final, 
a embalagem que atraiu a atenção 
recaiu sobre um produto feito de 
algodão orgânico e vitamina E, 
com 69% de aprovação.

Desenvolvido pela Nasa para trei-
namento de pilotos, o eye tracking 
já é usado pela indústria automo-

bilística para testar painéis de ve-
ículos. O sistema rastreia os olhos 
por meio de raios infravermelhos, 
registrando os pontos de maior 
atenção. Um exemplo do uso dessa 
tecnologia no Brasil aconteceu no 
lançamento de um creme dental, no 
ano passado, cuja embalagem foi 
escolhida por 200 consumidores, 
em testes realizados num laborató-
rio da empresa em São Paulo. 

No entanto, nada mais invasivo 
do que o neuromarketing, uma 
espécie de pesquisa de mercado 
por meio do monitoramento das 
ondas cerebrais, ainda incipiente 
no País. Uma dezena de sensores 
é conectada à cabeça para medir 
o fluxo dos impulsos elétricos. 
Segundo A. K. Pradeep, fundador 
da NeuroFocus, uma das maiores 
consultorias de neuromarketing 
do mundo, é possível interpre-
tar reações em três aspectos: 
envolvimento emocional, nível 
de atenção e retenção de memó-
ria. Pode-se saber, por exemplo, 
porque uma determinada marca 
de refrigerante é menos consu-
mida que a outra, apesar de ser 
considerada pelos testes como 
a mais gostosa. A resposta é a 
marca, quase sempre alojada  
na mente do consumidor. 

Jeni Lima da Kraft Foods: “a  
empresa mobiliza o alto escalão  
para acompanhar os consumidores”
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tecnologias 
podem ajudar 
as empresas a 
identificar desejos, 
sem que os 
clientes falem  
uma só palavra.
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Identificar os corredores mais 
frequentados ou calcular quanto 
tempo, em média, os consumi-
dores ficam em frente a uma 
prateleira já é possível num 
simples clique no computador. 
Câmeras de vídeo estrategica-
mente instaladas flagram as 
ações e produzem estatísticas 
automaticamente. Assim, se fi-
carem parados diante de uma 
gôndola sem levar nada, é pos-
sível descobrir o porquê, após 
uma análise detalhada. No Bra-
sil, um fabricante de produtos 
esportivos instalou o sistema 
em suas unidades de vendas. No 
início, os chamados “vídeos in-
teligentes” registravam apenas 
quantas pessoas entravam nas 
lojas. O objetivo agora é usar as 

informações para medir a efici-
ência de promoções e mudanças 
de vitrine nas lojas. 

Ferramentas  
de diálogo

Em tempos de disseminação dos 
benefícios das chamadas redes 
sociais virtuais –ciberespaço onde 
pessoas se relacionam comparti-
lhando interesses–, deixar de ser 
“íntimo” dos consumidores é pe-
dir para ser relegado. “As empre-
sas precisam ficar atentas sobre o 
que dizem delas em ferramentas 
como Youtube, Twitter, Orkut, Fa-
cebook, pois as manifestações são 
formas de medir a satisfação dos 
consumidores”, afirma Pires de 
Paula. E ele tem razão. A força des-
ses que podem ser considerados 

quenas empresas, é o blog cor-
porativo. “Muitas corporações 
o utilizam para expandir negó-
cios, mas é bom deixar claro que 
trata-se de um mecanismo de 
diálogo. A consequência pode 
ser o aumento das vendas e da 
visibilidade da marca”, explica 
Fábio Cipriani, consultor da 
Delloite, uma das maiores em-
presas de serviços profissionais 
do mundo. O blog, que teria sur-
gido em 1997 como uma página 
pessoal na Internet, uma espé-
cie de diário de bordo, permite 
atualização rápida, a partir da 
inserção de artigos ou “posts”, 
e podem ser escritos por um  
número variável de pessoas.

Autor do livro “Blog Corpora-
tivo”, Cipriani diz que essa opção 
permite o estabelecimento de 
uma forma transparente de co-
municação com o mercado, bem 
como ajuda na definição de seus 
influenciadores. “Ter um canal 
aberto nas mídias sociais é uma 
forma de canalizar os comentá-
rios sobre sua marca. Parte das 
empresas ignora o serviço por te-
mer receber reclamações, quando, 
na verdade, os clientes podem se 
queixar, mesmo sem se utilizar 
desses canais”, justifica.

Empresas como Kraft Foods e 
Nestlé são exemplos de organi-
zações que descobriram como os 
canais de redes sociais ajudam a 
estreitar relacionamentos. Pioneira 
na comunicação com os clientes, a 
Nestlé lançou no final do ano pas-
sado o “Com Você Todo Dia”. 

O programa, inserido no portal 
da companhia, mapeia o perfil 
e a preferência dos consumido-
res. Para ter acesso, o internauta 
tem de se cadastrar, informando 
dados demográficos e comporta-
mentais. Em contrapartida, passa 

a receber informações diárias, de 
acordo com o estilo de vida. “O 
objetivo é surpreendê-los com a 
entrega de conteúdos relevantes e 
personalizados”, ressalta Márcia 
Abreu, gerente-executiva da área 
de relacionamento da empresa.

Mas, engana-se quem pensa 
que, por conta dos avanços tec-
nológicos, os chamados Servi-
ços de Atendimento ao Cliente 
(SAC) estão saindo de cena. 
Pelo contrário, estão se mo-
dernizando. O da Nestlé, por 
exemplo, que este ano come-
mora cinco décadas, ganhou 
um reforço: críticas e sugestões 
podem ser enviadas por meio 
de mensagens SMS (torpedos). 
Se o consumidor estiver, por 
exemplo, em um supermercado, 

Marcia Abreu, gerente-executiva da área 
de relacionamento da Nestlé (foto)

o nosso 
objetivo 

é surpreender 
o cliente com 
a entrega de 
conteúdos 
relevantes e 
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Fábio Cipriani,  consultor e autor 
do livro “Blog Corporativo” (foto)

o blog 
é um 

mecanismo  
de diálogo.  
A consequência 
pode ser o 
aumento  
de vendas”

“novos veículos de comunicação” 
se comprova em uma pesquisa re-
alizada pela americana Convergys 
Corp, com 2 mil entrevistados, a 
qual concluiu que um comentário 
negativo é capaz de fazer uma em-
presa perder até 30 clientes.

Uma forma dinâmica bastante 
útil, principalmente para pe-

Anúncio
DtCom

pode esclarecer dúvidas sobre 
um produto ali mesmo. “A ideia 
é atingi-lo enquanto estiver no 
ponto de venda”, diz Márcia. 
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Sonho de criança
Determinação e  
confiança no futuro
por Luiz Gallo

A vontade dos pais era vê-lo se formar engenheiro, mas o gosto pelos negócios e o de-
sejo de trabalhar em uma grande empresa fizeram Carlos Antônio Tilkian, presidente 
da Estrela, maior fabricante nacional de brinquedos, escolher o curso de Administra-

ção. “Essa opção fez eu me encontrar profissionalmente”, disse, ao ser homenageado, em 
março, pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, com o título “Administrador 
Destaque”, em reconhecimento às suas ações no desenvolvimento da profissão.
Formado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, Tilkian iniciou a carreira na Gessy Lever –hoje Unilever– como trainee. Foram 17 
anos transitando pelas áreas de Vendas e de Marketing. “Uma das vantagens era estar 
em uma empresa que incentivava constantemente a criatividade e o lado empreendedor 
de seus executivos”, afirmou. Em 1993, sua experiência despertou o interesse de uma mul-
tinacional italiana, mas Tilkian acabou seduzido pela vice-presidência da Estrela. “Fiquei 
fascinado pela marca, pelo que ela representou em minha infância.” 
Três anos depois, o administrador assumiu o controle acionário da companhia, em meio a 
uma crise proporcionada pela abertura de mercado. “Sabia que o setor passava por dificul-
dades por conta da mudança de cenário, principalmente com a entrada de produtos chine-
ses, mas era a oportunidade de ter meu próprio negócio”, justificou. Os desafios, segundo 
ele, foram inúmeros, mas não faltaram determinação e confiança. Para sobreviver, uma das 
estratégias adotadas foi a de deixar de olhar os asiáticos como ameaça para vê-los como 
parceiros. Hoje, cerca de 50% dos produtos comercializados pela Estrela são fabricados na 
China. “Também foi importante nesse processo não descuidarmos de pontos que tornaram 
a empresa referência no setor de brinquedos: a combinação da força de sua marca com 
a qualidade, o pioneirismo e a inovação.” Foi com essa determinação e com o sorriso de 
quem acredita no futuro que Tilkian, antes de receber a homenagem do CRA-SP, concedeu 
entrevista à Revista Administrador Profissional. Confira os principais trechos:

Adm. Carlos Antônio Tilkian  
é registrado no CRA-SP pelo nº 014122-4 Fotos: Marcelo Marques
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Revista Administrador Pro-
fissional: Parte dos brinquedos 
comercializados pela Estrela 
é produzida na China. Em um 
mercado dominado pelos chi-
neses, a melhor estratégia é a 
de se unir ao inimigo?

Carlos Antônio Tilkian: Os 
custos de uma fábrica no Brasil 
e de uma na China são seme-
lhantes sob o ponto de vista de 
estrutura, engenharia, forma de 
produção, insumos utilizados. 
Porém, a política de remuneração 
chinesa é mais baixa, o que faz 
muita diferença para um setor de 
mão de obra intensiva, como o 
de brinquedos. No Brasil, além 
dos salários e encargos sociais, 
algumas empresas têm custos 
adicionais com transporte, ali-
mentação e seguro-saúde. Sem 
contar a carga tributária ligada 
à produção que é altíssima, ao 
passo que a  cadeia produtiva 
chinesa tem apenas um imposto, 
o de renda, com alíquota má-
xima de 15%. Outro fator é o 
custo financeiro. Como o  setor 
de brinquedos é sazonal, em que 
75% dos negócios acontecem no 
último trimestre, as empresas 
têm um prazo muito pequeno 
para colocar os produtos nas 
lojas, o que exige investimen-
tos altos em estoques. Por fim, 
o câmbio. O modelo chinês de 
exportação está amparado em 
um câmbio bastante competi-
tivo, ao passo que o do Brasil 
segue no sentido inverso, com 
a supervalorização da moeda. 
Assim, para não perder compe-
titividade nem participação de 
mercado, a Estrela teve de pro-
curar fornecedores chineses que 
seguem seu padrão de qualidade 
e, principalmente, as normas de 
segurança brasileiras. Hoje, 50% 

do nosso faturamento devem-se 
a produtos vindos da China. Vale 
dizer, porém, que nossas duas 
fábricas –em Itapira, SP, e Três 
Pontas, MG–, que empregam 
1.200 funcionários, número que 
pode chegar a 1.900 com o cres-
cimento da produção no segundo 
semestre, têm condições de pro-
duzir quase 100% do que preci-
samos, mas não o fazemos para 
não elevarmos os custos nem  
os preços aos consumidores.

RAP: Essa estratégia não 
contribui para a “desindus-
trialização” do setor?

Tilkian: É um ônus que deve 
ser cobrado do governo, não 
das empresas. O País está per-
dendo capacidade produtiva, 
por causa da política econô-
mica que onera a mão de obra 
e a produção, e não pela falta 
de investimentos, criatividade  
e design do empresário bra-
si lei ro. Com isso, es t amos  
exportando empregos.

RAP: Qual o procedimento ado-
tado pela Estrela para lançar no-
vos brinquedos?

Tilkian: Fazemos pesquisas 
com grupos de crianças para 
perceber como se comportam. 
Hoje, elas têm menos tempo 
para brincar do que as de 10, 15 
anos atrás e, sempre que possí-
vel, optam por ficar na Internet. 
São crianças tecnológicas, nas-
ceram na época digital. Nossos 
produtos acompanham essa evo-
lução, pois do contrário elas se  
desinteressam pelo brinquedo.

a certeza de que temos a base 
não só para mais cinco anos, 
mas para chegar, quem sabe,  
a mais sete décadas.

RAP: O que a Estrela tem feito 
na área da responsabilidade social?

Tilkian: Entendemos que te-
mos a obrigação de ajudar no 
desenvolvimento da sociedade. 
Dessa forma, a receita anual de, 
pelo menos, um brinquedo é do-
ada para entidades assistenciais. 
No campo da preservação am-
biental, estamos testando a uti-
lização de plástico de mandioca 
em nossas embalagens e produ-
tos. A ideia é conscientizar as 
crianças para a necessidade da 
preservação ambiental, já que o 
material é biodegradável e tem 
propriedades antibacterianas.

RAP: O que representa para a 
Estrela fazer parte da história de 
várias gerações brasileiras?

Tilkian: É uma responsabilidade 
muito grande porque entramos 
numa fase muito bonita na vida 
do ser humano, que é a infância. 
É uma relação de muito respeito, 
tanto que nunca cruzamos a li-
nha da falta de ética para buscar 
R$ 1 a mais no faturamento em 
detrimento de um produto que 
ajudasse no desenvolvimento 
da criança. Nunca pensamos 
apenas no entretenimento, mas 
na sociabilidade, no desenvol-
vimento motor e intelectual. A 
sociedade percebe isso e retribui 
com carinho. Diria que no auge 
da crise de abertura de mercado, 
em que várias empresas acaba-
ram sucumbindo, foi a força da 
marca da Estrela o nosso grande 
ativo, pois nos deu a chance de 
adequação, reestruturação e de  
continuarmos vivos. 

RAP: Qual o critério adotado 
para um brinquedo ser produzido 
na China?

Tilkian: A empresa cria 70% de sua 
coleção, por meio de uma equipe de 
mais de 25 profissionais, entre en-
genheiros, modelistas, cabeleireiro, 
maquiador e estilista. Metade da li-
nha de brinquedos, que possui entre 
500 e 530 itens, é renovada anual-
mente. Só depois de montada a cole-
ção, decidimos onde será produzida, 
se no Brasil ou na China. O restante 
–30%– é de produtos comprados 
prontos ou de componentes.

A relação 
com os 

consumidores 
nos dá a certeza 
de que temos 
a base para 
chegar, quem 
sabe, a mais  
sete décadas”

mercado altamente fracionado, 
pulverizado e que necessita, a 
médio prazo, de um processo de 
consolidação para crescer com 
mais vigor. No ano passado, o 
faturamento da empresa foi de 
R$ 120 milhões, um crescimento 
de 8% em relação a 2008. Fomos 
prejudicados pelo chamado “Na-
tal da Crise”. Com isso, sobrou 
estoque no varejo e nos distri-
buidores, retardando o início da 
comercialização de 2009. No úl-
timo Natal, porém, os estoques 
ficaram baixos, o que permite 
prever para 2010 um crescimento  
em torno de 20% a 25%.

RAP: Qual a projeção da Es-
trela para os próximos anos?

Tilkian: Com 74 anos de exis-
tência, a Estrela tem um projeto 
bastante agressivo para o futuro. 
Em breve, devemos inaugurar 
uma terceira unidade, no Estado 
do Sergipe. O consumidor do 
Norte e do Nordeste quer, cada 
vez mais, um brinquedo grande 
e, claro, um preço menor, o que 
não compensa continuar produ-
zindo no Sudeste, por causa do 
custo do frete. Temos tecnolo-
gia, qualidade e somos a única 
empresa brasileira do setor a ter 
laboratório próprio certificado 
pelo Inmetro. Com isso, faze-
mos testes até para concorren-
tes. Também somos pioneiros na 
certificação ISO 9000 e uma das 
primeiras empresas do País a 
abrir o capital, em 1954. Soma-
se a isso a força da nossa marca 
e de sua magia. Nesse período, 
convivemos com praticamente 
todas as gerações. Nossa força 
de marketing é grande e possuí-
mos o DNA de uma empresa cor-
reta. Esse ponto ético e a relação 
com os consumidores nos dão 

Adm. Carlos Antônio Tilkian, 
homenageado pelo CRA-SP com a 
entrega do título “Administrador 
Destaque”

RAP: Qual a participação da 
empresa no mercado? Quanto ela 
faturou no ano passado e qual a 
expectativa para 2010?

Tilkian: Os dados são empíri-
cos já que o segmento não dispõe 
de estatísticas oficiais. Porém, 
por ser a maior empresa nacio-
nal do setor, estimamos que sua 
participação seja aproximada-
mente de 20%. Trata-se de um 
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ribeirão  
Preto  
ganha  
delegacia  
modelo
Projeto faz parte da  
interiorização do CrA-SP

por Luiz Gallo

Com o objetivo de fortalecer 
e ampliar sua atuação no in-
terior do Estado, o Conse-

lho Regional de Administração de 
São Paulo vai inaugurar, em breve, 
uma delegacia na cidade de Ribei-
rão Preto, localizada a 330 quilô-
metros da capital paulista. A nova 
casa do administrador servirá de 
ponto de referência para cerca de 
1.200 profissionais e 100 empresas 
de Administração dos dez municí-
pios que compõem a região. 

O novo espaço será uma extensão 
do CRA-SP, ao colocar em prática as 
mesmas ações institucionais por ele 
desenvolvidas, entre elas a fiscaliza-
ção do exercício profissional, o regis-
tro e a cobrança de anuidades. 

Essa é mais uma das iniciativas 
do Conselho, que pretende am-
pliar o relacionamento com seus 

tidades independentes. A diferença 
básica entre os dois modelos é de 
que somente as novas delegacias 
poderão operacionalizar as ações 
relacionadas à profissão do Admi-
nistrador, ao passo que as asso-
ciações têm um caráter mais social 
e educativo. Podem oferecer, por 
exemplo, benefícios que estão fora 
da alçada do CRA-SP, como convê-
nios médicos, seguros e cursos. 

para o interior do Estado. Uma 
oportunidade para valorizar e unir 
ainda mais a classe”, afirma Aguiar.

Além do atendimento aos profis-
sionais registrados no Conselho e 
aos futuros administradores e da 
promoção de ações voltadas para 
pessoas físicas, jurídicas e entida-
des de seu relacionamento, com o 
objetivo de ampliar a visibilidade 
institucional do CRA-SP, uma das 
missões de Aguiar será a de pro-
mover um maior relacionamento 
com as instituições de ensino su-
perior, com ênfase na aproximação 
dos formadores de opinião –pro-
fessores e coordenadores de cursos 
de Administração– e estudantes.

Adequação
A composição jurídica da dele-

gacia de Ribeirão Preto está sob 
a égide do CRA-SP, funcionando, 

profissionais e a sociedade, apro-
ximando-se das mais importan-
tes cidades do interior paulista. A 
ação também imprime um modelo 
único de gestão, ao trazer maior 
uniformidade às atividades desen-
volvidas dentro do Estado.

O modelo de Ribeirão Preto, 
que será replicado pelo CRA-SP 
em várias regiões do Estado, faz 
parte do planejamento estratégico 
da entidade. Esse posicionamento 
segue na esteira da evolução so-
cioeconômica alcançada por ou-
tros centros. Cada vez mais, as 
empresas se instalam fora das 
grandes metrópoles como forma 
de reduzir custos, buscar espa-
ços para crescer e para implantar 
sistemas logísticos que favoreçam 
o escoamento da produção. Se, 
há cerca de dez anos, esse fenô-
meno era marcado apenas pela 
mudança do endereço fabril –a 

gestão continuava nas grandes ci-
dades, em função da importância 
econômica desses centros–, hoje, 
com a melhoria da qualidade de 
vida interiorana e o crescimento 
econômico promovido pela pró-
pria industrialização, esse quadro 
está mudando. Assim, no melhor 
estilo que diz “que todo artista 
tem de ir onde o povo está”, o 
CRA-SP está buscando fórmulas 
para estar cada vez mais próximo  
dos administradores. 

Na prática
O administrador Marcos Silveira 

Aguiar será o delegado que repre-
sentará o novo espaço no município, 
que contará, ainda, com um coorde-
nador regional, responsável pelas 
ações desenvolvidas no local. “A  
vinda do CRA-SP para a região de 
Ribeirão Preto é o reconhecimento 
da importância da Administração 

dessa forma, como se fosse uma 
filial do órgão. O espaço alocado, 
profissionais utilizados, os proce-
dimentos adotados, tudo sairá em 
nome do Conselho. No modelo an-
tigo, as delegacias se utilizam da 
infraestrutura de associações de 
administradores, que, apesar de 
terem como missão a unificação e 
o fortalecimento da classe nas re-
giões em que se encontram, são en-

Anote:
Delegacia do CrA-SP em ribeirão Preto
Delegado: Adm. Marcos Silveira Aguiar
CRA-SP nº 04920-4
Av. Braz Oláia Acosta, 727, Cj. 109
Fone (16) 3621.1061
Fax (16) 3621.3827
E-mail: delegacia.ribeiraopreto@crasp.gov.br
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Perigo à vista
executivos que extrapolam nas suas atividades 

diárias devem ter mais disciplina quanto à 
alimentação saudável e à prática de exercícios 

físicos, além de fazer exames periódicos

Diagnóstico ruim
Segundo pesquisa do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, 
realizada com 400 presidentes de empresas no Brasil, em 
2005, a maioria dos altos executivos cultiva hábitos que 
comprometem a saúde e corre o risco de desenvolver 
doenças graves nos próximos anos

retrato preocupante

riscos potenciais

70%  
têm sobrepeso

40%  
correm o risco de  
desenvolver depressão ou  
outros distúrbios psicológicos

62%  
são sedentários

20%  
podem ser vítimas de  
doenças cardiovasculares

52%  
possuem taxas  
altas de colesterol

16%  
têm possibilidade de  
apresentar diabetes tipo 2 (2)

27%  
apresentam índices  
altos de triglicérides (1)

23%  
acumulam gordura no fígado

18%  
bebem mais que  
o recomendável

17%  
sofrem de hipertensão

(1) Gordura no sangue proveniente de alta ingestão de açúcar,  
(2) Diabetes desenvolvido em consequência de maus hábitos de vida

por rosa maria Demergian

Limite e disciplina. Estas são 
as palavras que deve ter em 
mente quem trabalha demais 

–os chamados workaholics–  que, 
na maioria das vezes, deixa de lado 
os cuidados com a saúde. Reali-
zação pessoal e profissional para 
uns e necessidade ou, até mes-
mo, ambição para outros. Sejam 
quais forem os motivos, a verdade 
é que o trabalho em excesso pode 
acarretar sérios problemas à saúde 
–física e mental–, principalmen-
te se realizado sob pressão. “A 
pessoa não tem a mesma energia 
todos os dias. E algumas organiza-
ções acham que seu desempenho 
deve ser o mesmo sempre”, afir-
ma o psicólogo Roberto Heloani, 
professor titular da Universida-
de de Campinas (Unicamp) e da  
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Especialista em psicologia do tra-
balho e saúde do trabalhador, Helo-
ani ressalta que a pressão estimula 
o sistema nervoso a ponto de tor-
nar as pessoas perigosas. “Não só 
para elas, como para a sociedade.” 
Por conta disso, algumas empresas 
já possuem o que chamam de sala 
de descompressão. Nela, é possí-
vel tirar um cochilo, fazer aulas de 

relaxamento e respiração, receber 
massagens, tudo para possibilitar 
maior bem estar físico e mental no 
ambiente corporativo.

E quem trabalha em excesso, 
sem pressão e com prazer? “Os 
cuidados também são necessá-
rios. Tudo tem limite. Posso ado-
rar festa, mas se exagerar terei 
problemas com a saúde”, explica 
o psicólogo. Ele diz que em um 
ambiente sem muita cobrança, 
com o qual o profissional se iden-
tifique, trabalhar “além da conta” 
não é tão prejudicial. “O que não 
pode é haver abuso, pois o corpo 
vai sentir e sinalizar”, enfatiza. 

Para Heloani, o excesso de tra-
balho pode estar ligado à forma 
como ele é organizado nas empre-
sas. “Existe uma forte tendência 
de se culpar o indivíduo. O pro-
blema está na forma como o tra-
balho é organizado. A solução não 
é individual, é coletiva. É preciso 
haver uma escuta, por parte da 
empresa, ao grupo de trabalho.” 

Alimentação e 
exercícios físicos

O estresse provocado pelo exces-
so de trabalho, segundo o cardio-
logista José Luís Aziz, pode afetar 
diversos órgãos, como o coração, 

o excesso 
de trabalho 

pode estar ligado 
à forma como 
ele é organizado 
nas empresas”

o que aumenta o risco de infarto, 
além de problemas gástricos e mus-
culares. Ele explica que o cansaço é 
um dos primeiros sintomas de que 
está na hora de desacelerar o tra-
balho e cuidar da saúde. “O corpo 
funciona como um computador. 
Quando tem muita informação, 
trava”, ressalta. Perda de memó-
ria, dificuldade de fazer ativida-
des outrora realizadas facilmente, 
intolerância e dores no corpo são 
também sinais de que é hora de 
procurar um médico. 

Professor da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Aziz esclarece não 
haver idade ideal para se fazer um 
check-up. “Depende dos fatores de 
risco e hereditários de cada um”, diz. 

Roberto Heloani, especialista em 
psicologia do trabalho e saúde do trabalhador
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o mais 
difícil é 

conscientizar as 
pessoas. As mais 
disciplinadas 
vivem mais  
e melhor, e que 
colherão bons 
frutos na velhice”

José Antônio Maluf de Carvalho,  
gerente da área de Medicina Diagnóstica  
do Hospital Albert Einstein (foto)

Lazer 
saudável 

não é assistir 
a televisão por 
horas seguidas, 
sentado quase 
imóvel e com o 
controle remoto 
à disposição”
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No entanto, aconselha, para quem 
tem histórico de colesterol alto ou 
aos que possuem familiares que já 
sofreram infarto, que façam avalia-
ções médicas a partir dos 35 anos. 
Fora disso, 40 anos é um bom 
começo. Mas, ele chama a atenção 
para o fato de que resultados de 
exames considerados normais não 
significam que os cuidados com a 
saúde devam ser negligenciados. 

“Além da saúde, executivos que 
trabalham demais podem compro-
meter a produtividade e o desempe-
nho”, afirma o médico José Antônio 
Maluf de Carvalho, gerente da área 
de Medicina Diagnóstica do Hospi-
tal Israelita Albert Einstein. Segun-
do ele, o estresse é o causador 
desse comprometimento. “Traba-
lhar excessivamente significa tam-
bém se submeter a refeições rápidas 
e desequilibradas, falta de tempo 
para atividade física, lazer e contatos 
afetivos e emocionais sadios com a 
família e círculo de amizades”, expli-
ca. Esse estilo de vida leva a sobre-
peso, obesidade e sedentarismo. Em 
outras palavras: riscos cardiovascu-
lares e metabólicos.

O equilíbrio entre o trabalho e 
a saúde é possível –e necessário, 
explica Carvalho, sendo positivo 
para o funcionário e para a empre-
sa. “O executivo tem de optar por 
um estilo de vida mais saudável e a 
empresa deve fomentar esse com-
portamento. Reduzir os riscos à 
saúde é fundamental”, ressalta, ao 
lembrar que não fumar, praticar ati-
vidades físicas e adotar uma dieta 

saudável são formas de prevenção. 
“O lazer também é importante, mas 
é bom lembrar que tê-lo de forma 
saudável não é assistir televisão 
por horas seguidas, sentado qua-
se imóvel e com o controle remoto  
à disposição”, alerta o médico.

Ele concorda com o cardiologista 
Aziz de que os check-ups, a prin-
cípio, devem acontecer a partir dos 
40 anos, mas que podem ser ini-
ciados mais cedo, dependendo das 
condições de risco. “Nesse sentido, 
dosagens do colesterol e suas fra-
ções podem se iniciar a partir dos 20 
anos, com repetições a cada cinco 
anos”, conclui Carvalho.

Sustos que alertam
Muitos só se dão conta de que é 

hora de diminuir o ritmo de trabalho 
quando levam um susto em relação 
à saúde. É o caso de José Antonio 
Gonzalez Garcia, 50 anos, empre-
sário das áreas de distribuição de 
filtros automotivos e postos de com-
bustíveis e presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo do ABCDMRR (Regran). 
Em outubro do ano passado, Garcia 

teve crises de labirintite e de hiper-
tensão. Detalhe: já tinha histórico de 
colesterol e triglicérides altos. 

Garcia fazia exames periódicos de 
controle, caminhava uma hora por 
dia, mas trabalhava até 12 horas 
diariamente. Os almoços eram sem-
pre rápidos. E, por conta das chuvas 
de final de ano, ficou 90 dias sem 
praticar as caminhadas. Tudo isso 
contribuiu para as crises. Após 15 

o papel de mãe e de palhaça. Sim, 
porque ela é uma das palhaças do 
grupo Big Riso, projeto voluntário 
por ela idealizado para levar alegria 
a crianças com câncer internadas em 
hospitais. E foi justamente esse tra-
balho que a ajudou a se conscienti-
zar mais para cuidar da saúde.

No ano passado, ela também se 
assustou ao saber que um de seus 
exames de rotina sofreu alteração. 

agenda. “Consigo coordenar tudo, 
e ainda arrumo tempo para fazer 
aulas de balé”, diz. Ela não nega 
que, nos fins de semana, também 
trabalha em casa, mas enquanto as 
crianças dormem. “Depois fico com 
elas, vamos ao cinema, essas coisas. 
Estar com meus filhos é relaxante.” 

Duílio Humberto Pinton, 55 anos, 
tem uma jornada de trabalho de 16 
a 18 horas por dia. Diretor da área 
de Administração da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul 
(Uscs), dirige também uma consul-
toria na área de qualidade e produ-
tividade. O excesso de trabalho já o 
fez passar por dois grandes sustos. 
O primeiro foi há 12 anos, quando 
teve uma crise de labirintite. Ficou 
dez dias em repouso, mas depois... 
“Voltei a todo vapor”, conta Pinton. 
O segundo foi causado pelo estres-
se, há oito anos. Começou com uma 
dorzinha na coluna, que o travou por 
inteiro. Ficou dois dias internado. 
Repouso de uma semana em casa, 
e... “carga total de novo.”

Nos fins de semana, o dire-
tor procura descanso. Costu-
ma ir para a casa da família, em 
São Pedro, interior de São Paulo, 
onde pinta paredes e poda árvo-
res, entre outros afazeres domés-
ticos. “Procuro fazer atividades 
relaxantes. No domingo à tar-
de, quando estou voltando para  
São Paulo, sinto-me revigorado.” 

José Luiz Aziz, cardiologista e professor 
da Faculdade de Medicina do ABC (foto)

“Quantas vezes já ouvimos casos 
de pessoas que enfartaram 15 dias 
após terem feito check-ups, com 
bons resultados? “Isso ocorre por-
que nem sempre os exames detec-
tam doenças que estão em estágio 
inicial”, explica Aziz. 

O médico aconselha como pre-
venção uma alimentação adequa-
da e a prática de exercícios físicos. 
Atividades de lazer também aju-
dam a aliviar a tensão. “O mais 
difícil é conscientizar as pessoas. 
As mais disciplinadas são as que 
vivem mais e melhor, e que colhe-
rão bons frutos na velhice. Ou 
seja, a regra é viver bem” , conclui. 

dias em repouso, conscientizou-se  
de que era hora de desacelerar. “Foi 
um susto muito grande, achei que 
ia morrer. Hoje, trabalho oito, nove 
horas por dia”, conta, ao dizer que 
aprendeu a lição: “A vida não é 
só trabalhar e achar que é preciso 
abraçar o mundo. Sinto que a quali-
dade de vida melhorou.”

Cuidar da saúde, ela cuida. Mas 
diminuir o ritmo de trabalho não 
passa pela cabeça de Roberta 
Bigucci, diretora de uma construto-
ra e incorporadora da família. São 
cerca de 14 horas por dia. Casada e 
com três filhos, de 2, 6 e 10 anos de 
idade, Roberta ainda se divide entre 

“Eu falava que não tinha tempo de 
ir ao médico, mas na hora que pre-
cisei, tive de arrumar”, diz Roberta. 
O que pesa a favor da empresária é 
que ela é organizadíssima com sua 

Roberto 
Heloani, 
psicólogo  
e professor 
titular da 
Unicamp  
e FGV

Dicas para aliviar o estresse

1. Corte atividades ou delegue tarefas 
2. Controle a respiração e relaxe os músculos 
3. Não leve problemas do trabalho para casa e vice-versa 
4. Descubra o que te irrita e priorize tarefas 
5. Use humor para reduzir a tensão 
6. Faça exercícios. Eles aliviam a tensão 
7. Durma mais cedo para ter mais força para lidar com o dia a dia 
8. Procure se alimentar adequadamente e elimine o consumo de cafeína
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o sucesso 
de um perito 

empreendedor 
depende de 
um alto grau 
de energia 
para buscar 
conhecimentos 
necessários”

o perito empreendedor
Há uma grande diferença entre 

perito clássico e perito empreen-
dedor. Buarque de Holanda ensina 
que o perito é o especialista em 
determinado assunto, enquanto 
que o empreendedor executa suas 
atividades com convicção, pratica 
sua função com responsabilidade 
social, é ativo e arrojado e gera ne-
gócios, sempre com base na moral 
e na ética profissional. 

O perito judicial se depara com 
problemas administrativos que 
não podem ser adiados, já o em-
preendedor gosta de “descascar 
pepinos”, busca o  equilíbrio 
social, fornece ao Judiciário os 
meios para uma tomada de de-
cisão mais justa, leva em conta 
o ordenamento jurídico pátrio 
e sua interpretação hermenêu-
tica, encarando-os como um 
desafio a ser solucionado, bus-
cando sempre a melhor saída  
para o caso concreto.

O empreendedor é o que in-
corpora ao seu trabalho os 15 
FPS (fatores para o sucesso). 
São eles: humildade (reconhe-
cer a necessidade da busca 
constante do conhecimento); 
disciplina (para definir metas e 
buscar objetivos); flexibilidade 
(aceitar e aprender com os er-
ros); planejamento (para preve-
nir riscos e basear a tomada de 
decisões futuras); criatividade 
(para ter sucesso, faça o que os 
outros ainda não fizeram); sorte 
(acontece quando a preparação 
encontra a oportunidade); risco 

(arriscar é imprescindível em  
algumas situações); otimismo (o 
perito clássico sonha, enquanto 
empreendedor torna possível 
a realização do sonho); infor-
mação atualizada (estar em 
sintonia com os acontecimen-
tos nacionais e internacionais); 
determinação (não deixar para 
amanhã, tomar a decisão hoje); 

competitiva pela idoneidade, si-
gilo, confiança e compromisso); 
preço do serviço (ser capaz de 
gerar lucro, com honestidade  
e responsabilidade).

Além de conhecimento téc-
nico específico, o sucesso de 
um perito empreendedor de-
pende de um alto grau de ener-
gia para buscar conhecimentos 
afins, e capacidade de não pen-
sar como um simples profissio-
nal liberal. Saber se relacionar 
com as pessoas e habilidade 
em comunicação também são 
fundamentais. O planejamento 
das ações contribui para o for-
talecimento dos objetivos e  
o alcance das metas. 

O perito empreendedor tem 
por característica ser um gene-
ralista, ou seja, sabe mais do 
que está contido na sua área de 
formação. Isso não significa que 
deva ter outros cursos superiores 
ou formação técnica em outras 
áreas. Para exemplificar, no caso 
de um perito judicial contador, 
ele terá a obrigação de conhecer 
os aspectos gerais de um pro-
cesso, formas de administração 
de uma sociedade e, principal-
mente, onde buscar a informação 
necessária à sua função.

ter humanidade (ser acessível a 
subordinados, colegas e clien-
tes, aprendendo com eles); con-
trole de qualidade (é necessário 
para manutenção da qualidade 
do serviço prestado, seja judi-
cial ou extrajudicial); objetivos 
e metas (é necessário escrever 
objetivos e metas, para deter-
minar responsabilidades tendo 
como alvo a prova pericial); se-
gurança (demonstra vantagem 

Colaborações para esta seção podem ser enviadas para o e-mail institucional@crasp.gov.br - Os textos devem conter 
no máx imo 3.000 caracteres (com espaço), nome completo do autor, foto em alta resolução e o regist ro no CRA-SP.

Alexandre Uriel 
Ortega Duarte
CRA-SP n.º 065374-8 
Administrador de 
empresas, contador e 
advogado, mestre em 
Direito Empresarial
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