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Recentemente, autoridades eco-
nômicas brasileiras avaliaram que 
provavelmente estaríamos passan-
do pela pior crise desde a 2ª Guerra 
Mundial, em 1929. Isso ocorreu de-
vido uma imprudência por parte da 
maior economia do mundo, a norte-
americana. Sem cautela, deram cré-
dito e valorizaram excessivamente o 
mercado imobiliário até o momento 
em que a conta não fechou mais.

Prova de tal gravidade foi a presença de George 
W. Bush na reunião do G20 que aconteceu no se-
gundo final de semana de outubro. Antes disso, o 
presidente norte-americano jamais havia compare-
cido a este encontro. Segundo Bush, ao contrário da 
crise da 2ª Guerra, onde as nações mais poderosas 
aproveitavam para ir contra pequenas economias, 
hoje, por meio da globalização, as nações se unem 
para superarem esta crise.

A boa notícia é que desta vez, o Brasil está muito 

melhor preparado para passar por um 
momento como este. Além do fato 
de termos passado por outras crises 
e, por meio disso, adquirirmos gesto-
res mais bem preparados, temos 207 
bilhões em reservas cambiais e um 
crescimento de 6% ao ano. E ainda 
uma menor dependência em relação 
às exportações aos EUA que antes 
era de 25% e hoje caiu para 14%.

Diante disso, percebemos que 
não adianta nos desesperarmos. Acredito que com 
uma boa dose de planejamento, uma dose modera-
da de risco, competência na gestão e algumas doses 
de otimismo, conseguiremos aproveitar o momento 
para crescer nossas empresas.

Vale lembrar que otimismo não é imprudência, 
porque imprudência foi o que gerou esta crise.

Uma boa dose de otimismo e boa leitura!
Rodrigo Barros

Em tempos de crise o otimismo é fundamental





Em dias quentes, a spencer branca 
e a bermuda de poli cotton xadrez 
trazem conforto sem deixarem de 
ser elegantes. A bolsa, companheira 
da mulher, de nylon preta, é grande 
para caber todos os acessórios 
femininos. Para completar o visual, 
prefira calçar uma sandália de salto 
confortável.

Preço: Spencer: $169,99
Bermuda: $89,99
Bolsa: $169,99
Onde comprar: Loja Collins – 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1827 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3034-1240

P E Ç A S  N O T Á V E I S
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O casual day pode ser considerado 

uma forma de as empresas prepararem 

seus funcionários para o esperado final 

de semana. É quando os empresários 

podem deixar de lado a desconfortável 

gravata e os ternos pesados e as 

mulheres podem descansar um pouco 

os pés do castigo dos saltos altos. 

Como as regras que valem para uma 

agência de publicidade não podem ser 

seguidas em um escritório de advocacia, 

por exemplo, vale optar por modelos 

básicos e pelo jogo de contrastes. Mas 

atenção! Especialistas advertem: é 

preciso tomar cuidado ao se vestir 

para trabalhar, mesmo às sextas-feiras. 

“Pode existir um casual day, mas ainda 

não inventaram um casual client”, 

afirma Susanna Sancovsky, consultora 

de moda titular da S. Sancovsky & 

Associados, que nos ajudou  

a escolher alguns modelos  

para essa edição. Segundo  

ela, é importante “não  

confundir o casual day do  

escritório com o fim-de-semana,  

praia ou academia”. 
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Para os homens, é mais difícil vestir-se no casual day, do que nos demais 
dias da semana. Por isso, nesse dia, o ideal para os pés são esses sapatos 
marrons, que devem combinar com o cinto e a meia de cano longo, da 
mesma cor.

Preço: R$ 169,00
Onde comprar: Loja CNS – Avenida Paulista, 807 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3148-2045

Com que roupa 
eu vou?

Por Jéssica Batista
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O que pode:
• Sapato engraxado;
• Meia;
• Calça passada com vinco;
• Jeans impecável.

O que não pode:
• Calça de cintura baixa;
• Tops que revelam partes do corpo;
• Jeans rasgados;
• Meias brancas com sapato social.

* Dicas de Susanna Sancovsky.

O jeans e a camiseta de algodão branca fazem o básico 
tornar-se muito elegante. O blazer de camurça preto 
compõe o modelo com distinção e simplicidade.

Preço: Camiseta: $59,99 
Blazer: $249,99
Onde comprar: Lojas Fatto a Mano – Avenida 
Paulista, 1765 – São Paulo - SP
Telefone: (11)3759-1415

Outro modelo para os pés masculinos, os sapatênis, 
podem ser de couro ou de camurça e seguem a linha 
despojada, exatamente a essência do casual day. 

Preço: R$ 129,00
Onde comprar: Loja CNS – Avenida 
Paulista, 807 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3148-2045

Para as mulheres, discrição. Esse camisão 
de tricoline listrado azul, os óculos de 
acetato e o cinto envernizado bege casam 
muito bem. Para usar com esse modelo, 
o ideal é uma sapatilha bicolor. Em 
dias frios, o look fica completo com um 
cardigan jogado no ombro.

Preço: Camisão: $119,99
Cinto: $49,99
Óculos: $89,99
Onde comprar: Loja Collins – 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1827 
– São Paulo – SP
Telefone: (11) 3034-1240
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Eventos empresariais: 

uma oportunidade  

de negócios

Por Jéssica Batista

Como forma de bem-relacionar seus 

colaboradores e gestores, interligar empresas, 

formar parcerias e aprender novas estratégias 

de venda, cada vez mais empresas brasileiras 

buscam investir nos eventos corporativos.
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Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas), o Brasil possui um PIB 
(Produto Interno Bruto) em tor-
no de US$ 600 bilhões. E uma 
grande parcela dessa receita é 
dedicada ao turismo, onde está 
inserido o turismo executivo, 
que concentra os eventos em-
presariais. 

Muito mais do que servirem 
como palco para o fechamento 
de negócios e networking (re-
lacionamento), os eventos mo-
vimentam muito dinheiro.  A 
cada dia, os números gerados 
pelos turistas de negócios – tan-
to brasileiros quanto estrangei-
ros – e pelo próprio evento em 
si, têm tido um peso importan-
te na economia. Segundo Caio 
Luiz de Carvalho, presidente da 
São Paulo Turismo, empresa de 
eventos e promoção turística da 
capital paulista, a cidade gera 
R$2,6 bilhões ao ano em even-

tos e feiras de negócios. 
E são nesses eventos que empresários e colabo-

radores têm a chance de conhecer sobre os novos 
segmentos de sua área, entrar em contato com 
profissionais de várias partes do país e do mun-
do e aprender com histórias e pessoas de sucesso. 
Débora Marcello, gerente de desenvolvimento 
com foco em resultados da Joalheria Amsterdam 
Sauer, é frequentadora desse tipo de evento e os 
avalia como grandes projetos que trazem a opor-
tunidade de relacionamento, conhecimento dos 

problemas da cidade e de interação entre os em-
presários. “Além de ter a oportunidade de gerar 
novos negócios”, completa.

Oportunidades não só para os envolvidos no 
evento, como para a cidade que o recebe, ques-
tão amplificada quando o evento é internacional. 
“O empresário que visita um país por causa de um 
evento tem sua viagem custeada pela empresa. 
Além disso, ele sempre fica mais tempo na cidade, 
gerando mais lucro para outros setores como o ho-
teleiro, alimentação e comércio”, explica Jeanine 
Pires, presidente do Embratur (Instituto Brasilei-
ro de Turismo).

No Brasil, os eventos se concentram nas re-
giões Sul e Sudeste, onde estão localizados os 
estados detentores dos maiores pólos industriais. 
Porém, analisando as cidades isoladamente, São 
Paulo sai na frente e ostenta o título de melhor 
cidade da América Latina para se fazer negócios, 
segundo a Pesquisa Turismo de Negócios, divul-
gada em 2006, passando na frente de Santiago, no 
Chile, e da Cidade do México, no México. Sede 
de 75% das grandes feiras de negócios do Brasil, 
São Paulo é como Nova York, para a América do 
Norte, e Londres, para a Europa, em uma compa-
ração simples. 

Além da quarta maior cidade do planeta ser o 
centro econômico da América Latina, ela estimu-
la o turismo e os negócios e colocou-se como pon-
to estratégico no Mercosul, em linha direta com 
as principais capitais do mundo. E os números 
impressionam: dos 10 milhões de turistas que São 
Paulo recebe, cerca de 50% vêm à cidade a negó-
cios. “Os eventos, ao lado da cultura, são a gran-
de vocação paulistana”, completa Carvalho. “Por 
essas razões, lançamos o programa ‘FIQUE MAIS 
UM DIA’, que estimula turistas de negócios a per-

Conferência
Internacional
Ethos 2008
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manecerem mais tempo na cidade e aprovei-
tarem toda a oferta cultural, gastronômica e 
de lazer que a cidade possui”, finaliza.

O programa pode render até R$ 1,5 bi-
lhão para a capital paulista e a arrecadação 
do ISS aumentaria em até R$ 15 milhões, se 
cada turista de negócios ficasse pelo menos 
mais um dia na cidade.

E novos eventos continuam migrando 
para São Paulo, prova clara do investimento 
no segmento. Em 2004, foram captados 15 
novos grandes eventos empresariais para a 
cidade. Em 2007, foram 24 novos eventos de 
negócios e somente até julho deste ano, os 
eventos passaram de 14.

Com relação ao público que freqüenta 
os eventos, as mulheres, com nível superior 
e gerentes de empresas, ganham mais espaço. 
Como mostra a pesquisa Turismo de Negócios, 

Salão de Automóvel 2006 -
Alexandre Diniz

da Empresa São Paulo Turismo, 83% das 
mulheres disputam o espaço dessas cadeiras, 
enquanto somente 17% dos homens fazem o 
mesmo. Partindo para a questão educacional, 
84,2% têm ou estão cursando o nível superior, 
enquanto 33,1% já possuem pós-graduação. 
Os presidentes e gerentes ainda são os maiores 
freqüentadores desse tipo de evento. 

O maior centro de eventos da América 
Latina é prova que os eventos são ótimos 
investimentos. O Anhembi Parque sedia 
30% dos eventos que acontecem no Bra-
sil e 55% dos eventos da região Sudeste do 
país. Com mais de mil eventos por ano, o 
Anhembi recebe em média 11 milhões de 
pessoas nesse período. Um exemplo claro 
que mostra como São Paulo e, consequen-
temente, o Brasil têm se colocado em rela-
ção a esse mercado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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corporativo
BLOG

Por Bruna Iglésias
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Grande parte das empresas utiliza-se de um website 

como forma de comunicação via internet. Mas as ferra-

mentas a serem usadas com esse recurso podem ir mais 

além. Visando o relacionamento e a da troca de informa-

ções com os internautas, as empresas passaram a prestar 

atenção nos blogs e encontraram uma nova maneira de se 

comunicar com seus públicos.

Os blogs são páginas na web de fácil utilização, onde é 

possível fazer comentários imediatos e interagir com outros 

usuários. No ambiente corporativo, também é usado como 

mais uma ferramenta de relacio-

namento, seja ele interno ou com 

clientes e fornecedores.

Segundo Fábio Cipriani, autor 

do livro “Blog Corporativo”, no 

Brasil, os blogs foram usados pri-

meiro pela imprensa, depois por 

empresas de tecnologia (hospeda-

gem de sites e desenvolvedores de 

software) e agências de comunica-

ção. Para Cipriani, o blog é uma 

ferramenta nova para um conceito 

antigo que uma simples página web 

não possui: conversações.

15SEGREDO DO SUCESSO

Ferramenta é mais um dos artifícios utilizados pelas 
empresas na incessante busca de aprimorar o 

relacionamento com seus públicos

corporativo
BLOG

Por que ter um blog corporativo?

Um blog pode ser utilizado como uma fer-

ramenta de feedback para analisar a percepção 

do cliente em relação à empresa. Para Vini-

cius Braga, gerente de produto da BielSystems, 

empresa que oferece o Blog Empresa, antes, 

a única forma do cliente se relacionar com a 

empresa diretamente era através do SAC, que 

hoje, em muitos casos, já é terceirizado. “Para 

algumas empresas isto é o suficiente, mas para 

o consumidor atual isto cria desconfiança e ele 

acaba privilegiando a empresa que apresenta o 

recurso do blog corporativo para criar laços de 

fidelidade”, conta Braga.

Por meio do blog corporativo, na relação 

empresa-mercado também é possível receber 

idéias e sugestões para o desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços e ainda estreitar o 

relacionamento com fornecedores. O blog é 

uma atual fonte de comunicação, onde os dados 

podem ser precisos e as dicas, valiosas. Elabora-

Ferramenta é mais um dos 
artifícios utilizados pelas 
empresas na incessante busca 
de aprimorar o relacionamento 
com seus públicos
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do para que as informações sejam disponibilizadas de 

forma clara e transparente, um blog corporativo pode 

contribuir para a boa imagem da organização. “Hoje 

os clientes falam da empresa entre eles. As empresas 

devem entrar nessa conversa e se defender ou dar a 

sua própria opinião”, conta Cipriani

O escritor do livro sobre blogs revela que a web 

vê com “bons olhos” este tipo de comunicação.“Uma 

das importantes projeções dada à sua empresa pelos 

blogs é o fortalecimento da sua marca em sites de bus-

ca como o Google ou Yahoo. A estrutura 

do blog e sua atualização freqüente são 

bem vistas pelos buscadores. Ele sempre 

se posiciona melhor que outros websites 

tradicionais nas páginas de resultados”, 

completa Cipriani

Dentro da empresa

Os blogs também são utilizados den-

tro do ambiente corporativo, onde é pos-

sível estabelecer uma comunicação in-

terna e eficaz entre os funcionários. Lá, 

eles também podem encontrar posts de 

conteúdos como consultas de produtos 

e serviços e ainda clipping de notícias. 

As ações de endomarketing também po-

dem ser aplicadas no blog, assim como 

podem ser disponibilizados calendários 

de eventos, aniversários e notas sobre a 

participação da empresa em veículos de 

comunicação.

Dicas para futuros “blogueiros”
Cipriani dá quatro passos importantes para a empresa que se interessa 
em montar um blog:

1 Conhecer a “blogosfera” antes de tudo. Se ambientar com blogs 
 e que conteúdos podem ser colocados em um post, conhecer os 
 termos usados, estudar blogs que produzem dicas sobre a sua área 
 de atuação, olhar o blog de um concorrente, comentar outros blogs 
 que escrevam assuntos do seu interesse e fazer uma busca por blogs 
 que mencionam sua marca ou seu produto.

2 Escolher bem o blogueiro e o assunto a ser tratado no blog. 
 Dependendo do assunto coberto, o controlador do blog pode ser 
 um profissional de Relações Públicas, alguém contratado de fora e  
 até mesmo o presidente da empresa. Sobre o assunto, quanto mais 
 específico e fascinante melhor. Para o blog crescer em popularidade 
 o público deve pressentir um possível retorno material, financeiro 
 ou intelectual.

3  Criar o blog propriamente dito (parte técnica), que pode ser feito 
 gratuitamente em páginas como o Blogger.com, ou hospedado em um 
 servidor próprio utilizando scripts que criam blogs automaticamente.

4 Postar, monitorar comentários, responder, conversar e colher os 
 primeiros benefícios sólidos a partir de 3 a 6 meses dependendo 
 da habilidade em gerar conversações.

Existem muitas formas de comunicação com o cliente e um blog pode 
receber diferentes tipos de informações. De uma empresa que lança um 
produto novo até uma gráfica de convites de casamento que pode dar dicas 
sobre seus modelos. No Blog é possível interagir com seu cliente, mostrar 
porque aquela ação foi realizada ou explicar com transparência porque o 
produto está demorando para chegar. O grande diferencial do blog é que ele 
pode criar vínculos, diferente do que acontece com websites. 

Muitas empresas já perceberam a projeção dos blogs, seja nas relações 
internas ou com seus clientes. Diante do mercado competitivo, alcançar 
uma relação cada vez mais estreita com seu público pode ajudar 
significativamente nos negócios e uma das receitas para isso pode ser 
esta ferramenta. “Ter um blog corporativo não é fazer um outro serviço de 
hospedagem. O blog coloca a empresa no desafio de se comunicar com o 
seu consumidor e usuário de maneira próxima, como se o consumidor se 
sentisse parte da empresa, o que ele, na verdade, é”, garante Braga.

FÁBIO CIPRIANI,  
autor do livro  

“Blog Corporativo”
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Há 15 anos, 
o Projeto Reviver  
atende crianças e  

jovens portadores de HIV
Por Juliana Picoli
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Uma pesquisa realizada pela Unicef (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância) mostra que das 33,2 

milhões de pessoas que sofriam de Aids em 2007 no 

mundo, 2,1 milhões eram menores de 15 anos. No 

Brasil, no período de 1980 até 2007, 13 mil indivíduos 

com até 13 anos foram diagnosticados com HIV, se-

gundo Boletim Epidemológico produzido com dados 

do Ministério da Saúde. 

Na cidade de São Paulo, um espaço dá apoio para 

crianças e adolescentes que precisam contornar as di-

ficuldades que a doença traz. Fundada em 1993, a As-

sociação de Apoio à Criança HIV Positivo – Projeto 

Reviver - faz atendimento gratuito na área da saúde 

para jovens diagnosticados com HIV e oferece suporte 

para as famílias.  Além disso, dá apoio para casas que 

oferecem abrigo para os portadores do vírus. 

O nascimento da instituição aconteceu quando 

o padre Julio Lancelloti trouxe a público o drama de 

crianças com HIV positivo que não tinham mais famí-

lia e precisavam de um lugar para morar. Geralmente 

vitimadas pela AIDS de forma vertical (mãe-filho), 

perderam os pais que também eram contaminados e 

foram abandonadas pela família, ou por preconceito 

ou por medo de contaminação. Dezessete casais se 

sensibilizaram com a situação e uniram esforços para 

construir um abrigo, chamado de Casa Vida II. 

O trabalho não parou por aí. “A organização esta-

va destinada a ser só um projeto, mas acabou crescen-

do frente à demanda apresentada pela população e a 

sensibilidade das pessoas envolvidas”, conta Daniela 

Cristina de Almeida Afonso, coordenadora da unida-

de clínica de psicologia. Em 1999, surgiu o Ambula-

tório Projeto Reviver, que atualmente é o carro-chefe 

da instituição, onde são realizados os atendimentos de 

atenção à saúde. A clínica possui especialistas em psi-

cologia, odontologia, nutrição e educação física. Des-

de então, 118 pessoas já foram atendidas. Dessas, 50 

continuam em atendimento.

A instituição se preocupa com a criança como um 

todo, cuida da saúde e do lado emocional. “A maioria 

dos atendidos são de baixa renda ou moram em casas 

de abrigo. Nós lidamos 

com a doença, mas preci-

samos fazer também uma 

reconstrução do lado emo-

cional da criança, como a perda dos 

pais, por exemplo. É sempre bom conhe-

cermos o histórico de quem 

atendemos, para isso, 

sempre buscamos as 

informações”, explica 

Daniela. 

Crescimento
O ambulatório de 

psicologia cuida para 

que os atendidos fiquem 

preparados para a vida adulta. 

Segundo Daniela, todos os profis-

sionais se preocupam com o bem-

estar dos acolhidos, para que eles 

consigam lidar com a doença. 

Para criar laços entre a garota-

da, a família e a instituição, foi criado o grupo Acon-

chego Familiar. Em cada fase de desenvolvimento, 

um aspecto da vida é tratado. Na infância, a criança 

ainda não dimensiona o que a doença significa na 

vida dela. Existe um trabalho psicológico para que 

ela lide com naturalidade com o HIV.

Na adolescência, o atendimento é voltado para 

que o jovem saiba as conseqüências da doença, mas 

que não perca de vista a possibilidade de criar um 

projeto familiar. Existe uma preocupação também 

com a qualificação para o mercado de trabalho. Os 

profissionais ensinam os adolescentes a fazer currí-

culos, como se comportar em uma entrevista de em-

prego etc. 

Aprendizado
Elda Ayer, coordenadora da unidade clínica de 

fonoaudiologia, tem bastante trabalho em seu de-

partamento. O número de crianças é grande e os 

REPROJETANDO
O FUTURO
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fonoaudiólogos precisam se desdobrar para cuidar de 

uma por uma.  O atendimento é voltado para sanar 

as dificuldades de aprendizado, já que as crianças 

receberam pouco estímulo quando eram 

menores e possuem dificuldade de desen-

volvimento orgânico por causa da doença. 

Segundo Elda, a linguagem é trabalhada 

como um todo, desde a interpretação do 

texto até as funções cognitivas, assim, são 

criados subsídios para que a criança se 

desenvolva. Consequentemente, elas me-

lhoram o desempenho escolar depois de 

passarem pelo ambulatório.

Para Elda, o tratamento de dois pa-

cientes foi muito marcante. Além de 

terem contraído o vírus HIV, eram defi-

cientes auditivos. Quando começaram a 

ser tratados, apenas sabiam se comunicar 

através da linguagem dos sinais. As crian-

ças superaram as dificuldades, aprenderam 

a falar, ler lábios e foram alfabetizadas. 

Apesar de ser chamado de ambulató-

rio, o trabalho é muito parecido com o de 

uma clínica particular. “As terapias são 
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Em 15 anos, o Projeto Reviver promoveu várias realizações. Entre elas:

• Construção da Casa Vida II;

• Aquisição e adequação de um imóvel para a 
   instalação do Ambulatório Interdisciplinar;

• Projeto Tecer o Futuro, em parceria com 
   a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), 
   desenvolvido para promover a inclusão de crianças 
   e adolescentes soropositivos na sociedade;

• Capacitação das famílias e adolescentes para a 
   auto-sustentabilidade e fortalecimento de vínculos, 
   atingindo mais de 3 mil pessoas;

• Aquisição de terreno e construção da Casa Amigos 
   da Vida;

• Arrecadação e distribuição de alimentos e remédios 
   para as Casas de Apoio cadastradas e famílias com 
   crianças soropositivas;

• Realização de vários encontros e palestras. 

individualizadas e os profissionais acom-

panham de perto o desenvolvimento de 

cada um. Os atendidos rendem muito 

mais com o atendimento individuali-

zado”, explica Elda. A terapia é feita 

por tempo determinado, mas os pais 

ou responsáveis recebem orientação 

para continuarem o trabalho. Desta for-

ma, a criança mantém o vínculo com a fa-

mília e com a educação. 

Solidariedade 
Para que o projeto funcione, a principal forma de 

captação de recursos é através de associados que con-

tribuem com doações mensais. Algumas empresas 

também ajudam financeiramente ou com a doação de 

materiais. Todos os alimentos recebidos são repassados 

para as crianças, que geralmente são de baixa renda, ou 

para as casas de abrigo. 

Além disso, anualmente são promovidos eventos 

beneficentes para buscar recursos financeiros e para di-

vulgar os trabalhos realizados pelo Projeto Reviver. No 

momento, a instituição passa por uma fase de reestru-

turação após alguns meses de dificuldade. 
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DANIELA AFONSO, 
coordenadora da 
unidade clínica de 
psicologia

ELDA AYER,  
coordenadora da 
unidade clínica de 
fonoaudiologia
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Por trás da postura séria e segura de um administra-

dor de empresas, existe um brincalhão. Assim é o su-

perintendente do Shopping Bonsucesso, Marco Antô-

nio Ferreira. De forma equilibrada, ele tenta conciliar 

trabalho e família; concentração e momentos descon-

traídos; respeito e proximidade dentro da empresa.

O grande orgulho da vida deste administrador é ter 

alcançado seus objetivos. Hoje, ocupa um dos cargos 

mais importantes do Shopping Bonsucesso, localizado 

em Guarulhos, mas antes teve que batalhar para che-

gar onde está. Nascido em uma família humilde, seu 

primeiro desafio foi driblar as dificuldades financeiras. 

Ferreira conta que no período da faculdade, trabalha-

va para pagar o curso de administração e durante 4 

anos teve que fazer uma escolha: pagar a faculdade 

ou gastar com lazer. Ficou com a primeira opção. “Às 

sextas-feiras, todos iam para os bares do lado de fora 

da instituição e eu não ia porque sabia que isso iria me 

custar caro”, conta Ferreira. 

Aluno dedicado, sentava-se nas cadeiras da fren-

te e raramente faltava a uma aula; funcionário dedi-

cado, permaneceu por longos períodos nas empresas 

por onde passou. Por 7 anos esteve na administração 

da CEAG (Centro de Abastecimento de Guaru-

lhos), e lá recebeu o convite, em 2006, para dirigir o 

Shopping Bonsucesso.

Um novo desafio aparecia pela frente. Ao come-
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çar, por nunca ter administrado um shopping. Algu-

mas barreiras também existiam pela própria região da 

periferia de Guarulhos, que até então, nunca havia 

recebido um empreendimento de tamanho porte. 

O superintendente conta que, quando chegou para 

trabalhar em Bonsucesso, a região não tinha acesso 

a provedor de banda larga e outros serviços impor-

tantes. “Tivemos que fazer uma grande campanha 

junto a Bandeirantes para ter luz, porque a energia 

disponibilizada para essa região não comportava um 

shopping center”, conta.

Além disso, teve que trabalhar para receber um 

público, que apesar de carente de um empreendi-

mento como um shopping, ainda acreditava que este 

tipo de local era voltado paras classes mais altas. Sen-

do assim, o trabalho de divulgação foi feito para a 

aproximação com este público que agora, parece já 

ter sido cativado. 

Recentemente, o shopping foi comprado por um 

grupo europeu e como prova de competência no tra-

balho que exercia, Ferreira permaneceu à frente da 

superintendência. Ele garante que parte do seu su-

cesso profissional é atribuída ao contato próximo que 

ele mantém com seus funcionários. O administrador 

afirma que sempre anda pelos corredores do shopping 

para conversar com os mais de 1.500 funcionários que 

trabalham lá, sejam eles colaboradores diretos ou in-

Profissionalismo e bom-humor são 
os segredos das conquistas de Marco 
Antônio Ferreira, superintendente do 

Shopping Bonsucesso

Por Bruna Iglésias
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diretos. “A pessoa pode ser um ótimo gerente, 

ótimo administrador, mas não pode deixar de 

ter a consciência de que depende de todos que 

estão à sua volta”, conta o superintendente.

Durante a entrevista, o superintendente 

mostrou-se muito bem humorado e afirma que 

com os funcionários, o espírito é o mesmo. Na 

hora de cobrar, ele conta que é exigente, mas 

acredita que durante o dia é necessário haver 

momentos de descontração no trabalho. Pro-

va do entrosamento do superintendente, é sua 

amizade e popularidade com os funcionários. 

Durante a sessão de fotos com a equipe da re-

vista Segredo do Sucesso, Ferreira desceu até 

os corredores do shopping e entre uma pose 

e outra para o fotógrafo, os funcionários fala-

“A pessoa pode ser um 
ótimo gerente, ótimo 

administrador, mas 
não pode deixar de ter 

a consciência de que 
depende de todos que 

estão à sua volta”

Marco Antônio Ferreira
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vam: “Vai lá Marcão”. Divertindo-se com os 

comentários, ele retrucava aos colaboradores 

com alguma outra brincadeira.

Clima bom entre os colaboradores compro-

vado, ele também quer saber o que os consu-

midores do shopping estão achando dos servi-

ços oferecidos. Aos finais de semana, quando o 

movimento é mais intenso, o superintendente 

costuma ir ao shopping vestido sem o usual 

terno e gravata. Dessa forma, se aproxima dos 

clientes para ver o que eles estão achando dos 

serviços oferecidos pelo shopping. “Sou cara 

de pau mesmo, sento ao lado das pessoas e 

puxo conversa.”, conta Ferreira.  

Longe dos corredores 
do shopping

Casado há 12 anos e pai de Giovanna, de 

10, durante a semana Ferreira passa pouco 

tempo com a família. A jornada de trabalho é 

intensa, cerca de 14 horas diárias. Fora da em-

presa, ele possui dois comércios, comandados 

por sua esposa.

Fã de pescaria, ele conta que sua maior 

companhia na atividade é a filha, que herdou 

o mesmo gosto pela prática. Ao menos uma 

vez ao ano, faz uma viagem longa para poder 

curtir a família. Para o superintendente do 

Shopping Bonsucesso, esses momentos são de 

suma importância, já que é necessário usufruir 

dos benefícios conquistados por meio de um 

sucesso profissional. 

Uma de suas paixões é o motociclismo. A 

Marco Antônio Ferreira

atividade que começou como forma de gerar 

renda, hoje é uma paixão. Atualmente é presi-

dente da Federação Paulista de Motociclismo 

e garante que tem disposição sob duas rodas. 

“Ao menos uma vez a cada dois meses, eu ten-

to fazer uma trilha. Vou até Monte Verde ou 

Campos do Jordão”, revela Ferreira.

Com essa disposição, o superintendente 

quer continuar à frente do shopping e traba-

lhar nos próximos projetos que vêem por aí, já 

que garra e perseverança existem de sobra da 

vida do administrador.

“Ao menos uma vez a cada 
dois meses, eu tento fazer 
uma trilha. Vou até Monte 
Verde ou Campos do Jordão”

FO
TO

: A
D

R
IE

L 
CA

SS
O

LA



T E C N O L O G I A
M

O
N

TA
G

EM
: A

N
D

ER
SO

N
 N

O
VA

IS

Por Juliana Picoli
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Não é novidade que, apesar de imprescindível 

no dia-a-dia de um escritório, o custo das licenças 

dos programas de computadores acaba pesando no 

orçamento das companhias. O uso de soluções gra-

tuitas pode ser então uma alternativa para baratear 

as despesas com o PC. Para quem não conhece, 

software livre é um programa geralmente distribuí-

do gratuitamente e que permite o livre uso, sem o 

pagamento de licença.  Outro diferencial é que o 

código-fonte do programa é aberto, ou seja, qual-

quer instituição, pública ou privada, usuários ou 

pesquisadores podem aperfeiçoar e estudar os sof-

twares do computador. 

Alguns programas podem ter as mesmas fun-

cionalidades de um software proprietário. Alguns 

exemplos são: o sistema operacional GNU/Linux, 

que concorre com o Windows; o navegador Fire-

fox, que disputa mercado com o Internet Explorer; 

e o pacote de escritório BrOffice.org, rival do Offi-

ce da Microsoft. 

Outro uso muito comum se dá na Internet. Se-

gundo Marcelo Branco, diretor geral da Associa-

ção SoftwareLivre.org (ASL), a Internet não exis-

tiria sem a infra-estrutura que foi constituída pelo 

software livre. “Todas as ferramentas que fazem a 

Internet funcionar foram desenvolvidas por acadê-

micos e aperfeiçoadas pelos hackers, depois, foram 

devolvidas para a sociedade em forma de domínio 

público ou com licenças livres”, explica Branco. 

Migração e economia
O Banco do Brasil decidiu migrar para softwares 

livres desde 2000, com a implantação do sistema 

GNU/Linux nos servidores da agência. A mudan-

ça aconteceu porque o antigo sistema operacional 

foi descontinuado pelo fabricante. Segundo José 

Francisco Alvarez Raya, gerente geral da Unida-

de de Soluções de Infra-estrutura Tecnológica da 

Diretoria de Tecnologia, mais de R$ 60 milhões 

já foram economizados com a adoção de soluções 

livres, como o GNU/Linux, o BrOffice.org, entre 

outros. “Acreditamos que até 2010 cerca de R$ 

100 milhões serão econo-

mizados”, diz Raya.

Para o Banco do Bra-

sil, além da redução com 

os custos de licenciamen-

to, a principal vantagem 

em utilizar soluções livres 

foi a independência tec-

nológica trazida pela ado-

ção. “Como temos acesso 

ao código fonte das apli-

cações, temos a liberdade 

de contratarmos diferen-

tes fornecedores para dar 

manutenção ou até, se 

for o caso, nós mesmos 

damos continuidade ao 

desenvolvimento e ma-

nutenção do software”, explica Raya. 

Para a migração de um ambiente proprietário 

para o livre são necessários investimentos princi-

palmente na formação de novos usuários. “Não há 

JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ RAYA, 
gerente geral da Unidade de 
Soluções de Infra-estrutura 
Tecnológica da Diretoria de 
Tecnologia do Banco do Brasil 
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dúvida que existirá retorno, já que o custo de 

licenças é zero. Além do lado financeiro, ganha-

se na flexibilidade tecnológica, na liberdade de 

escolha dos fornecedores e na possibilidade de 

compor a plataforma original com novas plata-

formas. Como qualquer projeto ousado de ino-

vação no setor tecnológico, é necessário investir 

nesse processo, mas 

com retorno a curto 

ou a médio prazo” 

explica Branco.

No Banco do 

Brasil, cerca de 85% 

das estações e 100% 

dos servidores das 

agências utilizam o 

sistema operacio-

nal GNU/Linux. 

O BrOffice.org está 

disponível em todas 

as estações de traba-

lho do banco, o que 

significa cerca de 

104 mil unidades. 

Para que os funcio-

nários se adaptem, 

existe um amplo plano de comunicação e capa-

citação, com palestras, cursos e comunicados. 

Ambiente colaborativo
Uma característica do software digital é que 

as melhorias nos programas são compartilhadas 

com a sociedade. Segundo Branco, o software li-

vre anuncia a possibilidade de construir um pro-

duto de forma colaborativa e global, por meio de 

milhares de desenvolvedores. “O compartilha-

mento do conhecimento e a liberdade de criação 

são elementos chave para a inovação tecnológi-

ca”, diz o diretor da ASL. 

Com essa linha de pensamento, a Associação 

SoftwareLivre.org tem como principal projeto o 

Fórum Internacional de Software Livre (FISL), 

que reúne anualmente em Porto Alegre cerca de 

8 mil pessoas. O fórum faz parte do calendário in-

ternacional de eventos da internet. Na ocasião, 

conhecimentos e experiências entre a iniciativa 

privada, governo e a comunidade são comparti-

lhados. 

Segundo Branco, outra vantagem é a econo-

mia com as pesquisas de desenvolvimento, por-

que o ambiente colaborativo onde são desenvol-

vidos os softwares livres permite inovações per-

manentes. Assim, a tecnologia não corre o risco 

de se tornar obsoleta nem de ser descontinuada 

pelo fornecedor.

O Banco do Brasil já fez algumas contribui-

ções de códigos-fonte para a sociedade. “Alguns 

códigos foram desenvolvidos para o atendimento 

de demandas do banco, porém percebemos que 

manter aquelas alterações internamente poderia 

impactar o processo de atualização destes mes-

mos softwares e que estas poderiam trazer benefí-

cios a outras empresas e a própria comunidade”, 

diz Raya.  Entre as colaborações estão ainda a tra-

dução do aplicativo Freemind e a documentação 

para o BrOffice.org, entre outras.
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MARCELO BRANCO, diretor geral da 
Associação SoftwareLivre.org (ASL)
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À frente da empresa líder em viagens 
no país, o empresário Guilherme Paulus 
constrói um conglomerado de empresas e 
muda a face do turismo no Brasil 

viajaram nesses 36 anos da companhia. E 

quer mais. Há 2 anos, a companhia abriu 

a Set Travel Entertainment Boutique, uma 

loja voltada para o público da classe “A”. 

Fora isso, a CVC possui transporte rodo-

viário próprio e recentemente a adquiriu a 

companhia Aérea Webjet, o novo “mimo” 

de Guilherme Paulus. Acabou? Não, a CVC 

ainda tem seis navios na costa brasileira e 

a GJP hotéis, com alguns estabelecimentos 

próprios e a responsabilidade pela adminis-

tração de outros. Quais os próximos planos 

para a companhia? Confira na entrevista 

exclusiva concedida à Revista Segredo do 

Sucesso.

Segredo do Sucesso: A que você atribui  

o sucesso da CVC?

Guilherme Paulus: Foi a partir da década  

de 90, quando começaram com os vôos 

charter no Brasil. Antes, a passagem era 

muito cara e nós conseguimos desmistificar 

isso com os fretamentos.

SS: É fácil empreender no Brasil?

GP: Acredito que sim. O Brasil é um país 

de muitas oportunidades, como todo país 

emergente, tem muitas possibilidades de 

crescimento.

SS: O que você acha do atual momento do 

turismo no país? O que mais pode ser feito?

GP: Sempre há muita coisa a ser feita. 

Existem ainda muitos destinos a serem 

Sócio e fundador da maior operadora de 

turismo no Brasil – a CVC - o empresário 

Guilherme Paulus é uma referência no em-

preendedorismo nacional. Criou o turismo 

de massa e levou milhares de brasileiros a 

diversos pontos turísticos do país. 

O turismo entrou na vida do empresário 

em 1971, quando Paulus deixou o curso de di-

reito para trabalhar como agente de viagens. 

Um ano depois, em um cruzeiro, conheceu o 

deputado estadual Carlos Vicente Cerchiari 

que o colocou diante de uma oportunidade 

que mudaria sua vida: a sociedade em uma 

agência de Turismo, a CVC. A empresa foi 

montada, em Santo André, e batizada com 

as iniciais do político que, 4 anos depois, dei-

xaria a sociedade.

Na época em que o turismo no país ain-

da era restrito, a primeira e grande “sacada” 

da CVC foi vislumbrar um mercado dentro 

das grandes montadoras de automóveis, ins-

taladas no ABC. “Nós começamos a fazer tu-

rismo na época em que eles davam lazer aos 

funcionários e passamos a oferecer passeios 

de um dia, de feriados prolongados e depois 

de férias”, conta Paulus. 

A CVC descobriu outros nichos, como 

turismo para terceira idade e turismo jovem, 

mas o grande boom veio mesmo com os vôos 

charters, os fretados. E assim a CVC trans-

formou o turismo, antes elitizado, em algo 

acessível para as classes mais baixas. Hoje, 

o presidente da empresa orgulha-se das im-

pressionantes 11 milhões de pessoas que já 
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explorados. Antigamente, quando se falava em Bahia, 

se falava em Salvador. Hoje, só na Bahia, já são nove 

destinos. Agora nós estamos lançando a praia de São 

Tomé que é um lugar maravilhoso. O Brasil é um país 

muito rico em territórios e ainda temos muitos destinos 

para trabalhar. Eu diria que ainda temos mais 100 anos 

de desbravamento.

SS: Qual o seu destino preferido dentro do Brasil? 

GP: Difícil escolher um destino. Eu gosto muito da 

ilha de Fernando de Noronha, é um paraíso ecológico, 

tem praias maravilhosas. Nós nos preocupamos muito 

com a sustentabilidade, com a preservação ecológica 

e Fernando de Noronha tem grande preocupação 

com isso, trabalha para isso. 

SS: Quando a crise no setor aéreo estourou, a CVC teve 

que se reposicionar de alguma maneira? 

GP: Claro que a crise afetou todo mundo, mas 

nós arrumamos uma maneira de reverter isso. Em 

parceria com a TAM, criamos pacotes promocionais 

para que as pessoas continuassem viajando.

SS: Como funciona a Set Travel Boutique Entertainment?

GP: Ela já funciona online há cerca de 2 anos.  

É voltada para o público “A”.Temos um tipo de 

programação especial, para atender o gosto do cliente. 

Lá é possível montar um pacote mais exclusivo. Temos 

pessoas que estão por dentro de eventos, gastronomia, 

espaços. Por exemplo, se um cliente quiser assistir a 

um Grande Prêmio de Fórmula 1, em Mônaco, nós 

montamos esse pacote para ele. 

SS: Como está operando a Webjet?   

GP: A idéia é fazer fretamento de aeronaves para programas

especiais de empresas. Por exemplo, outro dia, uma 

mineradora contratou o serviço para levar seus executivos 

até um determinado local. Então, o avião levou, esperou e 

trouxe de volta. Funciona como um jato particular, mas é 

um Boeing.

SS: Vocês já entraram para o setor de companhias aéreas,

com a Webjet,  e hoteleiro, com a GJP Hotéis. Com essas

atividades, outras empresas ficam preocupadas em perder

mercado para vocês? 

GP: A Webjet é uma empresa que tem sede no Rio de

Janeiro e está fora do foco do mercado de São Paulo. 

Não vamos disputar Congonhas ou Guarulhos.  

O fretamento de aeronaves para algumas empresas é um 

nicho de trabalho diferente do abordado pelas outras 

“O Brasil é um país muito rico em 
territórios e ainda temos muitos 
destinos para trabalhar. Eu diria 
que ainda temos mais 100 anos de 
desbravamento”

Guilherme Paulus

Guilherme Paulus (ao centro) e Carlos Vicente 
Cerchiari (à esquerda), na década de 70
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companhias. A TAM, por exemplo, às vezes não 

tem disponibilidade para atender a esses charters 

executivos. Além disso, o mercado é grande, a 

venda de bilhetes aéreos cresceu 10%. Em um 

país de 186 milhões de habitantes, existe um 

nicho muito grande e não é necessário vender 

a mesma coisa que eles vendem. Já com a GJP 

Hotéis, a intenção é incrementar. Por exemplo, em 

Gramado, nós temos dois hotéis: um próprio e outro 

de administração. Fora isso, precisamos dos serviços 

de mais dez pousadas e cinco hotéis, ou seja, nosso 

volume de operação é muito grande.

SS: A CVC ensaiou abrir capital no ano passado e 

neste ano. Como ficaram os planos agora?

GP: Com essa turbulência toda no mundo, agora 

temos que ficar um pouco mais espertos e esperar 

um melhor momento.

Loja da CVC em Paris

Foto histórica da primeira loja da CVC



  

34SEGREDO DO SUCESSO

C A P A

CVC em números
267 lojas, sendo que 4 estão localizadas na 
América do Sul e uma na Europa

900 funcionários diretos e 4.500 indiretos. 

Mais de 80 destinos no Brasil e no exterior

Em 2007 a CVC Turismo embarcou mais de 
140 mil passageiros para Porto Seguro. 

Mais de 11 milhões de passageiros 
transportados em viagens domésticas  
e internacionais

O Grupo CVC possui 8 aeronaves modelo  
737-300

A GJP, administradora de hotéis que faz parte 
da holding CVC, contempla 6 hotéis

6 transatlânticos na costa brasileira

SS: Com tantos negócios, você tem tempo para lazer?

GP: Durante a semana é difícil, chego em casa 

esgotado. De vez em quando dá pra ir ao teatro ou 

ao cinema. Mas nos finais de semana eu não abro 

mão de estar com família, costumo ir para o sítio, 

vou pescar e faço churrasco com a família.

SS: O seu filho Gustavo cuida de parte dos negócios 

da CVC. Acredita que ele seja dotado das mesmas 

características empreendedoras que você possui?

GP: Ele é melhor do que eu, com certeza absoluta. 

O Gustavo é um jovem bastante esperto, 

inteligente e rápido. Ele superou as expectativas. 

SS: Você está sempre muito bem alinhado. 

Considera-se uma pessoa vaidosa?

GP: Todos nós temos que ter um pouco de 

vaidade. É duro você ser desleixado. Eu gosto de 

me vestir bem, usar um perfume, faz com que eu 

me sinta bem. Claro que isso não me torna um 

“almofadinha”, mas acho que se você pode ter, 

tem que ter.

SS: Você torce para o Corinthians. Como é essa sua 

relação com o time?

GP: Sou corintiano roxo. Tenho uma grande 

paixão pelo Corinthians. Acompanho o 

campeonato, vou ao estádio, assisto aos jogos, 

choro quando o time perde.

SS: Chorou quando o Corinthians foi rebaixado para 

a segunda divisão?

GP: Sim, claro que chorei.

SS: Qual o segredo do seu sucesso?

GP: Sucesso é muito trabalho, muita inspiração e 

transpiração.

“Sucesso é muito  
trabalho, muita inspiração  
e transpiração”

Guilherme Paulus

FO
TO

: A
D

R
IE

L 
CA

SS
O

LA





36SEGREDO DO SUCESSO

A  I M A G E M  D O S  N E G Ó C I O S

Funcionários como público alvo

Vice-versa...
Com estratégias 
que beneficiam 

os funcionários, o 
endomarketing pode 

ser uma ferramenta 
eficaz para a boa 

imagem dos negócios

Por Bruna Iglésias
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Não é novidade que as ações estratégicas de marketing 

para a aproximação de clientes e fornecedores podem tra-

zer bons resultados para uma empresa. Mas ações exter-

nas não devem ser as únicas armas utilizadas em busca de 

lucros. A imagem dos negócios pode ser refletida para os 

clientes por meio da gestão de pessoas que existe em cada 

organização. “Quando as empresas investem para ter co-

laboradores felizes e também competentes no que fazem, 

têm como certo o sucesso dos negócios. É porque reco-

nhecem que o cliente perceberá isso e se sentirá encanta-

do pelo atendimento e pelo produto ou serviço recebido”, 

conta Paulo Celso de Toledo Júnior, Consultor da LCZ 

Desenvolvimento de Pessoas e Organizações.

E é com este objetivo que se aplica o endomarketing, 

um conjunto de ações de marketing voltado para o público 

interno. Trata-se de todo o esforço que uma empresa faz no 

sentido de “vender” a sua imagem para empregados. 

Atualmente, o endomarketing já é considerado uma 

estratégia de gestão eficiente e ganha cada vez mais força 

dentro do mercado corporativo. Não é de hoje que as em-

presas perceberam que poderiam “produzir” incentivos a 

seus funcionários, que, motivados, bata-

lhariam por melhores resultados. 

Segundo Analisa de Medeiros Brum, 

diretora-executiva da Happy House Bra-

sil, a primeira agência especializada em 

endomarketing do país, as empresas uti-

lizam-se da ferramenta em função dos re-

sultados que podem ser obtidos em nível 

de produtividade, de qualidade, de exce-

lência em processos e de atendimento ao 

público. “Os resultados podem ser mui-

tos e em diversos níveis, mas o principal 

é estabelecer uma maior aproximação 

da empresa com os seus empregados, a 

fim de transformá-los em agentes de ma-

rketing da própria companhia”, garante 

Analisa.

 

As ações
Quem nunca ouviu falar do falar do 

case mundial Google, que oferece aos 

seus funcionários salas com massagistas, 

lounge com redes e almofadas, mesas 

de pebolim, sala com TV, entre outros 

atrativos. Todas essas “regalias” foram 

instaladas para proporcionar maior bem-

estar dentro da empresa. Em 2007, a re-

vista Fortune apontou o Google como 

primeiro colocado entre as 100 melhores 

empresas para se trabalhar. Neste caso, 

Analisa explica que proporcionar um 

melhor ambiente aos funcionários pode 

ser uma boa estratégia de endomarke-

ting, mas alerta que essa ação não pode 

ANALISA DE 
MEDEIROS BRUM, 
diretora-executiva da 
Happy House Brasil
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estar isolada. “É importante entender que a infor-

mação vem antes e é mais importante que a inte-

gração. Muitas vezes, a integração 

é decorrente de um bom processo 

de informação” conta Analisa.

Atentos aos resultados que 

podem ser obtidos por meio do 

endormarketing, a multinacional 

Puratos, utiliza-se desta ferramen-

ta. Segundo Cida Campos, geren-

te de comunicação, algumas ações 

são realizadas dentro da empresa, 

como por exemplo, a capacitação 

técnica, onde os colaboradores de 

qualquer área podem participar 

de treinamentos práticos sobre os 

produtos. A organização também aplica um pro-

grama de aproveitamento interno, onde os novos 

postos de trabalho que surgem podem ser preen-

chidos pelos próprios funcionários. E não pára por 

aí, a Puratos tem seus lançamentos de produtos 

amplamente divulgados: primeiramente para a 

força técnica e de vendas e depois para os demais 

colaboradores. Também existe o trabalho na im-

plantação de projetos que visam obter a partici-

pação de todos os colaboradores, premiando 

as melhores sugestões de melhorias em diver-

sos níveis. O RH tem como princípio ouvir 

a opinião dos funcionários quando almejam 

alguma mudança para que a escolha possa sa-

tisfazer a maioria. “Nosso próximo passo é o 

desenvolvimento de um house-orgão, com o 

intuito de fortalecer nossa comunicação in-

terna e levar mais informações sobre o que 

acontece na empresa aos colaboradores e sua 

família”, conta Cida.

Resultados
Com base na satisfação do funcionário 

que pode refletir em diversos aspectos, aplicar 

ações de endomarketing pode significar mu-

danças positivas dentro da empresa. Estratégias 

como proporcionar um melhor ambiente, investir em 

capacitação, oferecer lazer aos seus funcionários, en-

tre outras ações, hoje, são estudadas e fundamentadas 

por profissionais de marketing e recursos humanos. 

Empresas com melhores práticas em RH são premia-

das e inclusas em guias, lançados por editoras. A mí-

dia também costuma destacar essas empresas e suas 

estratégias.

Para a gerente de comunicação da Puratos, os re-

sultados têm sido os mais positivos possíveis, porque 

há uma integração forte entre produção e adminis-

tração, onde todos têm oportunidade de manifesta-

rem sua opinião. “O fortalecimento e construção da 

marca devem sempre começar em casa. Afinal, para 

crescer é preciso ter um alicerce forte e seguro. O 

capital humano faz toda a diferença”, afirma Cida. 

Aplicar o endormarketing pode trazer uma série 

de benefícios, mas, para utilizar essa poderosa ferra-

menta de comunicação, é necessário haver “trans-

parência e amplitude”, conforme alerta o especia-

lista Toledo Junior. “As mensagens não podem ser 

manipuladoras e nenhum assunto pode ser evitado. 

Caso contrário, o endomarketing será desacreditado, 

tornando-se um investimento de baixo, ou nenhum, 

retorno”, garante Junior.

A  I M A G E M  D O S  N E G Ó C I O S

Existem várias ferramentas 
possíveis para aplicação do 
endomarketing e cada empresa 
respeita uma estratégia. “Não 
existe certo ou errado. Existe 
aquilo que melhor se adapta a 
uma determinada empresa, em 
um determinado momento. Hoje, 
existem muitos canais, instrumentos 
e ações sendo utilizados. 
Tudo depende dos recursos e, 
principalmente, da capacidade 
criativa”, conta Analisa. Conheça 
algumas das ações que podem ser 
utilizadas no endomarketing:

• vídeos institucionais, como 
 na apresentação de produtos
 e novos projetos, 
• jornais internos (house órgãos); 
• cartazes motivacionais ou informativos;
• projetos propondo associativismo;
• atividades de integração;
• palestras internas;
• programas diferenciados para 
 apresentar novidades da empresa;
• grife interna;
• rádio interna;
• vídeo jornal;
• convenções internas;
• blogs 

CIDA CAMPOS, diretora 
de Marketing da Puratos
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Sexta-feira na G&B Autopeças Automotivas 

é dia de casual day. A equipe deixa o uniforme de 

lado e fica liberada para usar roupas informais. Um 

dos fundadores da empresa, Antonio Carlos Beiram 

pode ser visto preparando o próprio café. Descon-

traído, ainda faz uma brincadeira: “Fundador? Eu 

estou mais para ‘afundador’ da empresa”, diz ele 

sorrindo. Os amigos Guerino Secomandi Jr e Bei-

ram trabalhavam no setor de autopeças, o primeiro, 

como dono de loja e o segundo, como representante 

de vendas. Decidiram montar um empreendimento 

e, em maio de 80, a distribuidora nasceu. 

Em 2008, foi premiada como uma das 100 me-

lhores empresas para se trabalhar, segundo o insti-

tuto GPTW (Great Place to Work). No ranking 

de empresas com mais jovens, ficou em 4º lugar. 

O prêmio foi comemorado com uma festa para 164 

pessoas numa churrascaria. E por falar em churras-

co, nos fundos da empresa existe uma churrasquei-

ra, utilizada uma vez por mês para um happy hour. 

Hoje, a equipe é formada por 117 funcionários.  

Do total, 27 são estagiários e 60% deles estão na 

faixa dos 22 anos. “Por causa dos produtos que ven-

demos, relacionados ao setor automobilístico, os 

jovens se sentem mais atraídos. Agüentam o pique 

de vender, separar e embalar a mercadoria”, explica 

Agnaldo Simão, gestor de pessoas e de qualidade.

Uma das formas de recrutamento da empresa 

é feita em conjunto com a escola estadual Profes-

sor Fábio Fanucchi, que fica no mesmo bairro que 

a G&B. Maria Heloísa F. Seraphim, diretora do 

colégio, indica os alunos com bom rendimento 

escolar para os processos seletivos. “Para serem 

selecionados, os candidatos precisam apresentar 

boas notas e morar próximo do local de trabalho. 

A intenção é melhorar a qualidade de vida desses 

jovens, que podem ir para casa depois do trabalho 

e descansar antes de estudar. Isso seria impossível 

se eles morassem longe daqui”, explica Simão. A 

cada bimestre, ele confere o boletim de todos os 

estagiários e notas baixas podem significar o fim 

do contrato. 

Quatro funcionários da equipe são alunos da 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais). Segundo Simão, pessoas com deficiência 

mental têm grande dificuldade de entrar no merca-

do de trabalho. “A Carolina trabalha como recep-

cionista e o Hélio trabalha no setor de embalagens. 

Até hoje, ele é o mais produtivo do departamento, 

depois que se sentiu valorizado e incluso. Outros 

dois trabalham como estagiários e possuem grandes 

chances de serem efetivados”, conta o gestor. 

Política de incentivo
Caso a meta de faturamento seja atingida, os 

funcionários são agraciados com 10% a mais no 

salário. “A equipe inteira trabalha mais motivada. 

Mesmo que o setor comercial seja responsável pe-

las vendas, o setor de embalagens precisa despachar 

o material para que a mercadoria seja considerada 

parte do faturamento. Isso exige que todo o grupo 

fique comprometido”, relata Simão. 

O setor comercial é o mais animado da empresa. 

Nada parecido com salas de telemarketing onde os 

funcionários são proibidos de conversar e só podem 

se levantar para almoçar ou no fim do expediente. 

A reportagem encontrou uma sala enfeitada com 

cartazes que desejavam feliz aniversário para uma 

funcionária, que deixava o escritório duas horas 

mais cedo em razão disso. 

Com 60% dos 
funcionários na faixa
dos 22 anos, a G&B 

foi eleita pelo instituto 
GPTW, a 4ª empresa com 

mais jovens do Brasil

Por Juliana Picoli
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A maior parte dos líderes foi 

formada na própria G&B, a partir 

do incentivo para capacitação. Os 

gerentes e líderes ganham bolsa de 

estudo de 100% e a única exigência 

é que o curso seja voltado para o car-

go que exercem. Os demais funcio-

nários também ganham incentivo 

para estudar, já que 50% do valor 

da mensalidade é pago pela distri-

buidora de autopeças. No momento, 

três funcionários fazem MBA, que 

é financiado pela companhia. Para 

manter o padrão de qualidade, todos 

os empregados devem fazer pelo me-

nos 20 horas de cursos de capacitação por ano. Uma 

sala de treinamento foi criada, com recursos audiovi-

suais e capacidade para 60 pessoas.

Transparência 
Indagado sobre qual seria o segredo do sucesso 

da G&B, Simão não teve dúvidas em dizer que era 

transparência com o cliente, fornecedor e a força 

de trabalho. Para ele, todos são parceiros e todos 

sabem o faturamento da empresa. Talvez por esse 

motivo tenha revelado o maior tesouro do empre-

endimento: o centro de TI. Sem Tecnologia da 

Informação seria impossível coordenar a venda de 

mais de 26 mil itens diferentes, além do trabalho de 

25 vendedores internos e 130 representantes espa-

lhados por todo o Brasil. 

Com a ajuda de computadores de mão, os vende-

dores podem mandar os pedidos direto para o sistema 

operacional, ver a descrição do produto, além de vi-

sualizar imagens do mesmo. As fotos evitam que haja 

confusão na venda das peças, já que o mercado de 

automóveis fabrica carros com mesmo ano e modelo, 

mas com componentes diferentes. 

A área de vendas organizada possibilitou a cria-

ção de diferenciais para fidelizar o cliente. “Oferece-

mos resposta da garantia do produto em 48 horas, até 

180 dias para pagar e um programa de milhagem. A 

cada compra, o consumidor ganha 

pontos que podem ser trocados por 

prêmios negociáveis. Não precisam 

ser necessariamente mercadoria que 

vendemos, se o nosso comprador 

precisa de sacolas, por exemplo, nós 

providenciamos”, conta Simão.

Segundo pesquisa realizada pela 

Fecomercio-SP (Federação do Co-

mércio do Estado de São Paulo), 

o setor de venda de autopeças teve 

queda de 19,4% nas vendas do pri-

meiro semestre.  Mas esse índice pa-

rece contrário na G&B, onde os ne-

gócios caminham de vento em popa. 

Segundo Simão, “as vendas cresceram e a G&B paga 

prêmios para os empregados todos os meses, o que só 

acontece quando a meta de faturamento é batida”. 

 

Responsabilidade socioambiental
A DINOVA nasceu em 2006 com a função de 

ser o “braço verde” da empresa. As peças que pode-

riam virar lixo são recicladas e vendidas com preço 

mais barato e com a mesma garantia que um arte-

fato novo. Vinte e cinco sucateiros são responsáveis 

por recuperar as peças. Ao todo, são mais de 20 mil 

itens. Segundo Simão, o projeto foi criado por causa 

de uma preocupação ambiental, mas acabou gerando 

empregos indiretos. Ao contrário do que se poderia 

imaginar, o índice de uso da garantia de componen-

tes reciclados é menor do que o das peças normais. 

Outra preocupação é com a comunidade. Criada 

em 2002, a LGB (Legião G&B) é formada por um 

grupo de voluntários que trabalham na distribuidora. 

Para melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

são atendidas por entidades beneficentes da região, 

arregaçam as mangas. Já fizeram mutirões de reforma, 

distribuíram cestas básicas, entre outras atividades. 

Na sede da empresa estão plantadas algumas espa-

das-de-são-jorge, planta que na crença popular afasta 

“mau agouro”. Apesar de ser uma crença, parece que 

elas estão trazendo sorte para a G&B.

FOTO: ADRIEL CASSOLA

AGNALDO SIMÃO, gestor de 
pessoas e de qualidade da G&B 
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Com as restrições para construir na 
Capital, Guarulhos tornou-se opção para 
novos empreendimentos imobiliários 

O paraíso é  aqui
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Basta andar pela cidade para sentir que o 

mercado imobiliário está em expansão. Prédios 

em construção, lançamentos de novos empre-

endimentos e publicidade de residenciais podem 

ser vistos por Guarulhos. Mas qual será o motivo 

para o crescimento desse setor na região?

Além de ser a segunda cidade paulista em 

população e geração de riqueza segundo o PIB 

(Produto Interno Bru-

to), Guarulhos se tor-

nou atraente depois de 

ser considerada como 

investment grade. A 

classificação feita pela 

agência Austin Rating 

conceituou o municí-

pio como A-. Agora, a 

cidade pode ser consi-

derada como confiável 

para os investidores, 

por ter boa capacidade para honrar os compro-

missos financeiros e risco baixo de default, que é 

o não cumprimento de obrigações contratuais e 

pagamento de dívidas.

Para Antonio Carlos de Almeida, secretário 

de desenvolvimento econômico de Guarulhos, os 

motivos para o ganho dessa classificação foram o 

rigor da administração das contas públicas e o di-

namismo da economia local. 

As incorporadoras conseguem enxergar ou-

tras vantagens na região. A construtora Rossi fez 

alguns estudos antes de entrar no mercado gua-

rulhense em 2005, com o empreendimento Solar 

Altavista. “Guarulhos é uma cidade promissora 

e a prefeitura investe na revitalização da cidade, 

que foi repaginada. O maior aeroporto da região e 

o fácil acesso pelas rodovias Dutra, Fernão Dias e 

Trabalhadores são atrativos. Descobrimos que aqui 

seria um bom investimento” diz Evanilson Bastos, 

gerente comercial da Rossi em São Paulo.

Por Juliana Picoli

O paraíso é  aqui
Comercial Guarulhos, 
vista da praça interna
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Outro diferencial é a baixa restrição para as novas 

construções. Segundo Almeida, existe preocupação 

com o impacto viário, de vizinhança, de meio am-

biente e cone aeroportuário, mas que não impedem 

a vinda da maioria dos empreendimentos. “As res-

trições impostas pela capital São Paulo, empurraram 

para as demais cidades da região metropolitana o cres-

cimento imobiliário”, explica ele.

Novas oportunidades
Segundo Almeida, existe a disponibilidade de áre-

as com o preço do metro quadrado competitivo e um 

grande déficit de moradias de todos os padrões. Essas 

duas características de Guarulhos geram oportunida-

des de mercado.

Com o boom imobiliário, novos conceitos de 

construção apareceram. A Rossi trouxe para a cidade 

o Everyday, que é um condomínio-clube e o Guaru-

lhos Central Office, um empreendimento comercial. 

Os dois prédios ficarão no mesmo terreno, mas com 

entradas diferentes, o que é inovador na região. 

A construtora possuía uma área grande, onde seria 

possível a concretização dos dois projetos. Um estudo 

comercial revelou que existia uma carência de salas 

comerciais na região. “Realmente o estudo estava cer-

to, pois em julho desse ano, 90% do empreendimento 

foi vendido no primeiro fim de semana”, diz Bastos. 

O residencial atende o público que deseja morar 

na região central e precisa de espaço. “Os apartamen-

tos têm de 80 a 100m². São de fácil acesso para quem 

precisa se deslocar para São Paulo e ficam perto de 

bancos, shoppings e restaurantes”, conta Bastos. 

Efeito dominó
Com o crescimento do mercado imobiliário, vá-

rios segmentos da sociedade foram beneficiados. Os 

consumidores ganharam com a construção de novas 

moradias, pois não precisam se deslocar para outros 

municípios para encontrar imóveis. “O público que 

compra são os jovens que nasceram aqui, gostam da 

cidade e querem permanecer na região”, analisa o ge-

rente comercial da Rossi. 

Os empresários também têm motivos para inves-

tirem em Guarulhos. Segundo Almeida, existe ga-

rantia rápida de retorno do investimento, devido à 

demanda reprimida de imóveis. Além disso, podem 

contar com fornecedores locais de insumos e de ser-

viços ligados à construção civil. 

Os novos empreendimentos trazem mais receita 

tributária para a prefeitura, que pode ser reinvestida 

em infra-estrutura. O mercado de trabalho também 

se expande. “Existe a geração de novos empregos du-

rante e após a construção, com a manutenção desses 

imóveis”, conclui Almeida. 

Comercial Guarulhos, fachada
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Paulo Amorim Futami é diretor geral da Escola Superior Paulista de Administração em Guarulhos – SP 
(www.espa.edu.br) e diretor do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACE 

O Empreendedorismo na sala de aula
Um pequeno exemplo é não permitir que o aluno 

entregue uma trabalho fora do prazo estipulado, por 
um motivo qualquer. Onde está o comprometimento? 
Uma das características do empreendedor!

As Instituições devem principalmente preparar o 
professor e criar centros de desenvolvimento do em-
preendedorismo.

As Escolas de nível básico podem promover gin-
canas e atividades lúdicas que envolvam comporta-
mentos empreendedores, também devem estimular o 
debate entre os pais e professores. No Ensino superior 
deve-se trabalhar o aluno em todas as disciplinas, rea-
lizar encontros entre empreendedores e alunos, incen-
tivar o estágio e a atuação na Empresa Júnior. 

Práticas como estas já são executadas com sucesso 
em diversas escolas do Brasil e do mundo.

O ensino deve ser centrado no aluno, o professor 
cada vez mais será um colaborador, um motivador do 
aprendizado.

Isto não é uma tarefa fácil, sabendo principalmente 
da dívida enorme que nosso País tem com a educação. 
Precisamos ser persistentes, outra das características 
importantes de um empreendedor.

As 10 características do 
comportamento empreendedor:

- Busca de oportunidades e iniciativas;
- Persistência;
- Correr riscos calculados;
- Exigência de qualidade e eficiência;
- Comprometimento; 
- Busca de informações;
- Estabelecimentos de metas;
- Planejamento e monitoramento sistemáticos;
- Persuasão e rede de contatos;
- Independência e auto-confiança.
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O objetivo deste artigo não é explicar o que é em-
preendedorismo, mais sim a tese de que o empreendedor  
fruto da herança genética não encontra mais seguidores 
nos meios científicos. Na verdade, de acordo com Fer-
nando Dolabela, um dos maiores especialistas do tema 
no Brasil, ninguém nasce empreendedor.

  Sabemos que o empreendedorismo está diretamen-
te ligado à atitude e ao comportamento moldado duran-
te o contato com família, a escola, os amigos e o traba-
lho, estes elementos, de forma interada, favorecem, ao 
longo da vida, as características e o desenvolvimento de 
alguns talentos.

Nosso desafio dentro das Escolas tanto de nível bási-
co como superior é como estimular estes comportamen-
tos de forma a despertar as características do empreen-
dedor no indivíduo. Não resta dúvida que tempo nós te-
mos, pois um aluno passa no mínimo 13 anos estudando 
para possuir um diploma de nível superior.

Mas que características são essas?
Na década de 60 o estudioso David McClelland 

realizou uma pesquisa baseada nas características dos 
empreendedores de sucesso e identificou 10 delas que 
atualmente são utilizadas pelo SEBRAE e pelo Progra-
ma das Nações Unidas pelo Desenvolvimento.

Por exemplo, você ao ler esta revista ou este artigo, 
demonstra uma das características, que é a busca de in-
formações e conhecimento.

As empresas têm, cada vez mais valorizado estas ca-
racterísticas na hora da contratação, buscando não só o 
conhecimento teórico, mas os profissionais com habili-
dades comportamentais diferenciadas.

É dever do mundo acadêmico, não somente oferecer 
a teoria, mas estimular a prática destes comportamen-
tos. Para que isto aconteça, é fundamental o papel do 
Professor, que precisa conhecer os comportamentos e 
praticá-los em sala de aula.
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Coragem, determinação e a certeza de um 
futuro promissor fizeram com que a Metroform 
enfrentasse, há 4 anos, os desafios de trabalhar 
com um produto inovador, que hoje a 
direciona para um novo nicho do mercado

Por Bruna Iglésias

Ter um bom produto no mercado é o orgu-

lho de todo empresário. Mas quando este reúne 

qualidade, praticidade, preço e contribui para o 

meio ambiente, a satisfação é ainda maior.

E é assim que se sentem os empresários 

Túlio e Thiago Wolter, pai e filho, que juntos 

administram a Metroform, empresa que trouxe, 

em 2004, uma nova e prática alternativa para 

a construção civil. Atuando hoje com cerca de 

70 funcionários, a empresa introduziu no mer-

cado um novo conceito para as obras imobiliá-

rias, que reúne benefícios como agilidade, custo 

reduzido e preservação do meio ambiente. 

No início, enfrentou a resistência de um sis-

tema convencional, mas acreditou no sucesso 

de seu produto. Agora, a Metroform aproveita 

para pegar carona no boom imobiliário e desfru-

ta o gostinho de usar um sistema único.

Quem nunca ouviu falar dos famosos brin-

quedos de montagem Lego, que, de pecinha em 

pecinha, tornavam qualquer cenário possível?

O produto inovador da Metroform quase 

pode ser chamado de Lego. Trata-se de uma 

fôrma plástica que substitui a madeira na cons-

trução de imóveis.  

Sendo assim, ao invés do bloco de alvena-

ria, o sistema utiliza-se de um concreto espe-

cial, mais fluido, sendo este moldado nas fôrmas 

plásticas. Por meio destas fôrmas, todo o proce-

dimento foi desenvolvido para a construção de 

imóveis e estes agora podem ser feitos de ma-

neira muito mais rápida. 

Com este produto, a estimativa de ciclo 

de construção de um conjunto germinado de 

duas casas de 67m², por exemplo, é de apenas 

três dias. “Desenvolvemos um sistema com-

pleto e agora podemos atender a projetos de 

quaisquer medidas por meio desse jogo de pe-

ças”, conta Thiago.

E se engana quem 

acha que a novidade 

pode custar mais caro. 

Primeiramente, a fôr-

ma é alugada e não 

vendida. Além disso, 

com a agilidade na qual 

os imóveis são constru-

ídos, a economia com 

a mão-de-obra acaba 

tornando-se significa-

tiva. “O consumidor se 

sente atraído por conta 

do preço e da agilidade 

de entrega das obras” 

conta Túlio. Além dis-

so, o produto, quando 

danificado, é reciclado 

e contribui desta ma-

neira para a preserva-

ção do meio ambiente.

Foi dessa forma que eles conquistaram seu 

maior cliente, uma empresa de negócios imo-

biliários que constrói condomínios de casas por 

todo o país. Este cliente, além de alavancar o 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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faturamento, é visto pela empresa como 

uma das melhores maneiras de divulgar 

o produto da Metroform. 

O sucesso do produto no mercado 

fez dele o motor da empresa, que gerou 

empregos e, segundo Thiago, cresceu 

quase 100% no último ano. 

 

Novos desafios

O mercado é promissor. Segundo o 

Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de São Pau-

lo), o PIB (Produto Interno Bruto) da 

construção civil brasileira cresceu 7,9% 

em 2007 e crescerá 10,2% em 2008. No 

mercado imobiliário, espera-se maior de-

manda causada pelo aumento da massa 

salarial e do crédito, além da continuida-

de do efeito da queda nas taxas de juros. 

Embalada por todas essas estima-

tivas, a Metroform agora quer buscar 

outros mercados e entrar no nicho de 

construção de prédios. A técnica con-

siste na utilização da fôrma plástica em 

conjunto com um sistema de andaime 

de trabalho leve, o que permitirá a 

execução de um pavimento. Sim-

ples, o sistema permite uma redu-

ção considerável de mão-de-obra 

especializada, sem contar a eli-

minação da grua, o que possibili-

tará uma boa redução de custos. O siste-

ma foi idealizado depois de solicitações 

da construtora FIT (Gafisa), tendo em 

vista à dificuldade em se obter blocos 

estruturais e gruas em algumas regiões 

do país, o que inviabiliza as obras que 

dependem destes equipamentos. 

A Metroform sabe que será um novo 

desafio, mas está otimista. “Apesar do 

assedio pelo produto, ainda existe uma 

barreira no mercado. A construção de 

prédios com paredes de concreto é uma 

novidade no Brasil. Entretanto, temos 

certeza que os benefícios financeiros 

apresentados pelo uso do sistema vão 

encorajar as incorporadoras a utilizarem 

o produto”.

Quanto ao aumento de demanda 

que a entrada nesse novo negócio 

vai proporcionar, os empresários 

garantem que estão prontos para 

aumentar sua produção.

Thiago Wolter

Túlio Wolter
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Gerenciamento do tempo

Preocupamo-nos mais com a utilização do nosso 
dinheiro do que com a do nosso tempo. No entanto, 
o dinheiro perdido hoje pode ser recuperado ama-
nhã. E o tempo, uma vez perdido, perdido está! O 
que passou, passou.

O gerenciamento do tempo é uma das questões 
cruciais para todo profissional. A discussão do tema 
extrapola o aspecto profissional, revelando a pessoa 
e o bom ou mau uso que ela faz do seu tempo e da 
sua energia.

Você tem medo do tempo?
Certa vez, em um de meus cursos, um partici-

pante me disse: — Eu gostaria de ser médico, mas 
já tenho 28 anos e nem entrei na faculdade... Com 
os seis anos do curso mais os dois de especialização, 
quando tudo estiver terminado, já terei 36 anos!

Em resposta, eu lhe perguntei: — Se não es-
tudar e se tornar médico, que idade terá daqui há 
oito anos?

A questão é sempre esta: as pessoas se impres-
sionam (ou se intimidam) com o tempo que terão 
de despender para determinadas atividades, mas 
não se dão conta de que o tempo passa de qualquer 
forma, quer se empenhem na realização de alguma 
coisa ou não.

Quando pensam em fazer algo que lhes con-

sumirá muito tempo, costumam assustar-se com a 
possibilidade de envolver-se tão demoradamente 
com alguma coisa e, diante disso, desistem. Então, 
o tempo passa e elas acabam não fazendo nada. Ou 
melhor: nada significativo, que possa fazer diferença 
na vida delas. 

Quem não controla o tempo não é capaz de con-
trolar a própria vida, que nada mais é do um segun-
do após o outro.

A cota é a mesma para todos
Todas as manhãs, recebemos 86.400 segundos 

para viver aquele dia. Imagine que somos normais 
e, desse total de segundos diários, utilizamos 28.800 
segundos dormindo, o que representa oito horas de 
sono. Isso nos deixa com um saldo de 57.600 segun-
dos/dia. 

A diferença profissional está na forma como uti-
lizamos estes 57.600 segundos/dia. 

O tempo é um bem universal, distribuído demo-
craticamente.

Diz-se, popularmente, que se você quiser que 
algo aconteça entregue-o a uma pessoa ocupada. 
Isso é verdade, pois pessoas ocupadas administram 
o tempo de que dispõem de forma a ter tempo para 
tudo. Conseqüentemente, elas fazem acontecer, e 
isso as diferencia das demais.
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A Energia do Primeiro Dia
Toda vez que se começa algo novo na vida o qual 

muito se lutou para conseguir as pessoas empenham-
se de uma maneira diferente e ao conseguirem agem 
também de uma maneira diferente.

Pessoas que sonharam com um emprego, no dia 
que começam a trabalhar possuem uma energia vi-
gorosa; pessoas que sonharam encontrar seu par per-
feito, quando se casaram tinham uma energia vigoro-
sa, inclusive para lua-de-mel; pessoas que sonharam 
com o tão esperado diploma, no dia da conquista 
tinham uma energia vigorosa; pessoas que iniciaram 
seu próprio negócio, no dia da inauguração tinham 
uma energia vigorosa.

Esta energia vigorosa que acompanha as pessoas 
durante sua trajetória de conquistar algo que deseja 
muito, chamo de: Energia do Primeiro Dia.

 Ao longo da vida muitas pessoas deixam de che-
gar ao trabalho com aquela energia do primeiro dia; 
deixam de exercer sua profissão com aquela energia 
do primeiro dia; deixam de conviver com a pessoa 
que estão se relacionando com a energia do primeiro 
dia; deixam de tocar o seu negócio com a energia do 
primeiro dia e logo percebem que as coisas estão lon-
ge de acontecerem como esperavam.

Lembre-se a todo momento da alegria de suas pri-
meiras conquistas, lembre-se a todo momento desta 
Energia do Primeiro Dia quando  venceu alguma di-
ficuldade, ela não deve ficar no passado, ele deve ficar 
em seu coração a todo instante.

Quando olhar a vida que leva hoje aplicando a 
Energia do Primeiro Dia, verá somente a parte posi-
tiva de suas atividades profissionais, humanas e sen-
timentais, eis o fator gerador de usufruir da verdade 
de suas conquistas e fazer delas instrumentos impul-
sionadores de sua felicidade, nem sempre nossas ad-
versidades são grandes, nós é que precisamos crescer 
diante delas com a experiência de nossa mente e nos-
so coração.

Boa parte das travas em relação a vida são fruto 
de um tempo onde a informação não era tão escla-
recedora como atualmente, porém são raízes aco-
modadas em nosso íntimo, as quais vivem nos lem-
brando até onde podemos ir e quais são os limites 
de nossas atitudes.

Conheço muita gente que ainda tem medo de 
leite com manga; muita gente que ainda desvira chi-
nelo quando está de sola para cima e muita gente que 
acredita que o difícil vem antes do fácil.

Somos seres construídos por nossas escolhas, por-
tanto é hora de fazer escolhas que estejam afinadas 
com nosso jeito de ser; nosso jeito de agir; nosso jeito 
de pensar e nosso jeito de levar a vida.

Descubra suas Crenças Limitadoras, na verdade 
você sabe quais são, elas estão diante de sua vida a 
todo momento e não permitem que suas realizações 
se tornem concretas, porém seu medo de livrar-se de-
las é maior do que o de conviver com elas.

Para vencer o medo não é necessário paralisar-
se diante dele, para vencer o medo, precisamos 
seguir enfrente apesar dele. Pessoas com Crenças 
Limitadoras realizam pouco, porque possuem pouca 
habilidade de buscar resultados, nunca vão além, 
vão sempre até ali.

 Quando tiver de decidir entre ficar onde está 
e seguir a frente, decida ir a frente, onde se está, 
já é um lugar conhecido, nosso melhor pode es-
tar no desconhecido e as Crenças Limitadoras 
se alimentam justamente de nossa acomodação 
e fuga de onde realmente nossas oportunidades 
nos aguardam. Elas fornecem uma falsa sensa-
ção de segurança, de que tudo está bem e vai 
continuar bem, no entanto estão fazendo a cada 
momento uma prisão que seduz o comportamen-
to das pessoas com esperança de liberdade, uma 
liberdade que nunca virá se não for conquistada 
com coragem.
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Potencial versus problemas
na meta do desenvolvimento

O Brasil tem vantagens competitivas destacadas, 
como sua imensa área territorial, clima propício, solo 
fértil, recursos naturais abundantes e ausência de cata-
clismos. Nos últimos 14 anos, desde o controle da in-
flação, também obteve estabilidade que jamais tivera, 
criando condições favoráveis à prosperidade. No en-
tanto, é premente solucionar seus gargalos — legais, 
de infra-estrutura e relativos a questões pontuais da 
política econômica — para viabilizar a meta maior do 
desenvolvimento. Assim, é pertinente uma análise de 
nossas potencialidades e problemas, focando as soluções 
prioritárias.

Nas duas últimas décadas, o País avançou em áreas 
que, em outras nações, parecem problemas insolúveis. 
A redemocratização, por exemplo, foi uma vitória da 
sociedade brasileira. Na questão ambiental, criamos o 
maior programa de energia renovável do mundo. No 
tocante ao álcool, estamos no início de uma revolução 
econômica baseada nas commodities bioenergéticas. 

A auto-suficiência e os anúncios das novas reservas 
de petróleo e gás na Bacia de Santos nos deixam em 
posição mais confortável contra os choques no preço 
desses combustíveis, além de reduzirem a dependência 
de países com instabilidade política. O Brasil não tem 
conflitos étnicos e religiosos capazes de gerar violência 
social e instabilidade política. O  fim da CPMF, que 
produziu desoneração fiscal equivalente a 1,5% do PIB, 
creio ter sido a mais expressiva “reforma tributária” já 
realizada no País. 

Em contrapartida, temos problemas persistentes, a 
maioria deles relacionados aos vícios atávicos de um 
Estado que não soube acompanhar as mudanças do 
mundo. São urgentes a redução dos gastos públicos, a 
desoneração tributária, juros menores, mais estabilida-
de jurídica, mais segurança pública, ajuste do câmbio, 
desburocratização, um salto de qualidade no ensino e 
modernização e ampliação da infra-estrutura. Também 
são imprescindíveis as reformas estruturais, que não po-
dem mais ser postergadas. A pequena reforma tributária 
em trâmite é um começo, mas precisa ser aperfeiçoa-
da. Também é intolerável a sub-reptícia tentativa de 
substituição da CPMP pela CSS, pois já demonstramos 
amplamente o caráter inflacionário e a ausência de ne-
cessidade de um tributo dessa natureza. 

         Na questão dos impostos, o que se espera 
é a desoneração dos setores produtivos, simplificação, 

menos burocracia, mais transparência, velocidade e o 
fim da “Guerra Fiscal”. Queremos um sistema estatal 
organizado, com a definição precisa das responsabilida-
des de cada instância governamental, a otimização dos 
recursos e o fim das perdas de dinheiro, uma das cau-
sas da elevada carga de impostos. Não se pode esperar 
que a sociedade continue financiando a ineficiência do 
Estado. Os problemas não solucionados impedem que 
nossa economia cresça de modo mais sistemático, con-
sistente e, de maneira paradoxal, acabam por inviabili-
zar programas bem-intencionados do próprio governo.

Não podemos nos iludir com a comemorada ex-
pansão de 5,4% em 2007. Foi importante, mas ficou na 
média mundial e ainda abaixo das nações emergentes. 
É preciso entender que o momento do mundo é bas-
tante favorável. Delineiam-se mudanças significativas 
na economia internacional. Uma delas é a ascensão de 
Brasil, Rússia, Índia e China. Este grupo de gigantes 
tem crescente parcela na composição do PIB global, 
atrai volume substantivo de investimentos, parece 
abalar-se cada vez menos com crises como a do crédito 
imobiliário nos Estados Unidos e avança nas exporta-
ções. Porém, lamentavelmente, no âmbito dos BRIC, 
o Brasil é o que menos tem crescido nesta primeira dé-
cada do Século XXI. 

A democracia pressupõe a participação da socie-
dade na solução dos problemas. É nesta direção que 
colocamos a Fiesp/Ciesp. Reunimos seis mil voluntá-
rios — representantes de empresas de todos os portes 
e distintos setores — nas diretorias, comitês e orga-
nismos de estudo das entidades. Esse núcleo de inte-
ligência trabalha na formulação de propostas e age 
politicamente, com absoluta transparência, para o seu 
encaminhamento ao poder público. Com esse mesmo 
propósito, defendemos a ampliação, do Conselho Mo-
netário Nacional, hoje constituído apenas pelos minis-
tros do Planejamento e da Fazendo e o presidente do 
Banco Central.

         Como se observa, há um hiato, a ser supera-
do entre nossas potencialidades e problemas, e temos 
de enfrentar com eficácia todos os desafios! O Brasil 
precisa de um olhar mais estratégico e amplo quanto 
às oportunidades que suas vantagens competitivas e a 
conjuntura histórico-econômica do mundo lhe ofere-
cem para ingressar num ciclo duradouro de crescimen-
to sustentado.
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