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CONHEÇA A REVISTA EMPRESÁRIOS

A Revista Empresários nasce com o objetivo de trazer as informa-
ções para o público empresarial, e voltada a incentivar o empreende-
dorismo através da troca de experiências para que eles possam obter 
destaque no mundo empresarial.

A Revista Empresários  é composta por uma equipe de colaborado-
res dos mais diversos seguimentos empresariais com experiências com-
provadas no Brasil e exterior.

O Estado de São Paulo é um dos estados mais ricos e produtivos do 
Brasil, tendo como uma das características principais a diversificação 
econômica, seja de setores e regiões ou de dimensão dos empreendi-
mentos. Baseados neste contexto, a Revista Empresários busca mostrar 
todo esse potencial de geração de emprego e renda, apresentando estra-
tégias de negócios, exemplos bem sucedidos de gestão, inovações desen-
volvidas e aplicadas em processos fabrís e comerciais.
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Executivos, Líderes Empresariais, Empreendedores, Profissionais 
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ção, às empresas. Com isso, temos a certeza que estamos colaborando 
com o desenvolvimento das empresas e de seus colaboradores. O conte-
údo elaborado atende tanto as demandas dos empreendedores – sejam 
pequenos, médios ou grandes – quanto daqueles que buscam sua inser-
ção no mundo dos negócios.

MATÉRIAS INFORMATIVAS SOBRE:
Comportamento, Moda, Cultura Empresarial, Planejamento Estra-

tégico, Artigos Empresariais, Eventos, Economia, Cidades e Viagens,-
Network, Empreendedorismo, dentre outros assuntos que pretende mu-
dar o olhar do empresário para obter sucesso no mundo empresarial.

EXPEDIENTE www.revistaempresarios.net
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* Professor MSc.
ARÃO SAPIRO

A ansiedade que envolve os prognósticos para o Brasil em 
2015, é patente. Porém, por melhores que forem as estimativas, 
pouco ajudarão na formulação de estratégias competitivas para os 
próximos anos. Formular estratégias futuras a partir de extrapo-
lações do presente nada garantem. Os fatos podem-se desenrolar 
de maneira inesperada caso alguma tendência evolua fora de uma 
média razoável. O futuro quase nunca é razoável! Apostar na mé-
dia, um pouco acima ou pouco abaixo, é perigoso por não nos pre-
parar para os extremos. Porém, estar preparado para o extremo é 
muito custoso e acumular recursos prévios para cenários que sim-
plesmente não acontecerão, pode acarretar em perdas irreversíveis. 
Precisamos, na verdade de um método de construção de cenários, 
a partir dos quais possamos construir protoestratégias (neologis-
mo) que serão a base para efetivação de ações estratégicas confor-
me o futuro apresente suas reais feições.

Antes porém, vamos explorar a lógica vigente e o saber co-
mum para apostar em algumas possibilidades, que hoje se apre-
sentam racionalmente: O PIB será negativo neste ano de 2015, 
resultando na retração dos investimentos e da desaceleração do 
consumo. Para agravar as coisas, o ajuste que ocorre no início da 
2ª gestão Dilma Rousseff passa não só pela redução de benefícios 
sociais como também pelo aumento de impostos e tarifas. O menor 
crescimento do consumo das famílias será função das condições 
de mercado de trabalho mais desfavoráveis, da menor expansão 
do crédito ao consumidor e da alta dos juros. A diminuição dos 
investimentos será consequência do aumento dos juros, da menor 
oferta de crédito, da baixa confiança dos empresários e de menores 
investimentos públicos. O mercado de trabalho mostra sinais de 
deterioração, e com aumento gradual da taxa de desemprego, de-
pois de um grande ciclo de expansão registrada a partir de 2003. O 
escândalo envolvendo a Petrobras impactará ainda mais os empre-
gos na rede de fornecedores da estatal e nas principais construtoras 
do país, citadas na Operação Lava-Jato.

Ainda, caso levemos em conta seriamente os impactos mais 
dramáticos da falta de água e energia nos principais centros urba-
nos do país, o quadro econômico e social pode piorar bastante, afe-
tando a indústria e a agricultura. Nas palavras de José Graziano da 
Silva, diretor-geral da agência da ONU para agricultura e seguran-
ça alimentar (FAO), a crise hídrica que o Brasil atravessa põe em 
risco não só o abastecimento de suas cidades, mas também a oferta 
de alimentos nos mercados do país. Finalmente, outra incógnita é 

2015, TODAS AS POSSIBILIDADES

1 HEIJDEN, Kess Van Der, Scenarios: The Art of Strategic Conversation, Chichester, John Wiley, 1996

a reação da sociedade por conta do apertar de cintos e dos descon-
fortos que se avizinham. Aceitaremos nosso destino passivamente, 
ou em algum momento protestos integrarão a paisagem deste final 
de 2015 e início de 2016?

Pode nada disso acontecer? Não sei! Quando se avança nas 
considerações sobre o futuro, a previsibilidade declina enquanto 
a incerteza aumenta. O diagrama abaixo apresenta os diferentes 
graus de incerteza que ocorrem na medida do passar do tempo1.

Pode nada disso acontecer? Não sei! Quando se avança nas 
considerações sobre o futuro, a previsibilidade declina enquanto a 
incerteza aumenta. O diagrama abaixo apresenta os diferentes graus 
de incerteza que ocorrem na medida do passar do tempo1.

Ocorre que sempre haverá elementos predeterminados, ou 
seja, eventos que com certeza ocorrerão, muito embora não se 
saiba de antemão nem quando nem de que forma, pois a todo ele-
mento predeterminado associa-se um padrão de incerteza estru-
tural. Por exemplo, a evolução da sociedade apresenta elementos 
predeterminados que acontecerão com relativa certeza, como o 
tamanho da população e sua futura distribuição etária ou algum 
poder de compra do consumidor, certo índice de desemprego, 
uma taxa de juros e assim por diante, mas só com o tempo se 
saberá ao certo seus números.

Ao se identificar tais elementos predeterminados precisa-
mos, na sequência, reconhecer quais eventos determinarão, fun-
damentalmente os acontecimentos futuros. Esses eventos – que 
são bem poucos se comparados com a enorme massa de dados 
disponíveis – representam as forças motrizes de mudança. Para 
2016, dois elementos predeterminados estarão presentes dando 
os contornos dos cenários. Por um lado, o tamanho e a manei-
ra de como serão implementados os Ajustes, podendo variar de 
Equilibrado à Radical. De outro lado, a Competência para a Go-
vernabilidade, que diante dos desafios de uma crise presente, po-
derá se manifestar de modo Evolutivo ou Regressivo. Com isso há 
uma certeza de que os cenários para 2016 variarão em torno de 
quatro perfís: Ajuste Equilibrado, Competência para a Governa-
bilidade Evoluída; Ajuste Equilibrado, Competência para a Go-
vernabilidade em Regressão; Ajuste Radical, Competência para 
a Governabilidade Evoluída; Ajuste Radical, Competência para a 
Governabilidade em Regressão.

Moral da história, quando se planeja para o futuro os indi-
cadores a serem investigados são conhecidos e para cada perfil 
de cenário eles terão valores diferentes, permitindo que se tenha 
uma disposição proativa em relação aos acontecimentos.

E aí, o que esperar de 2016?

* Possui mestrado em Administração de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas - SP (2002). Atualmente é professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e professor convidado da Fundação Getúlio 
Vargas - SP.

Coautor do livro Planejamento Estratégico – Fundamentos e 
Aplicações, com Idalberto Chiavenato, já na 2ª edição e agora publicado 
em todos os países de língua espanhola, também. Revisor técnico do 
trabalho de Philip Kotler, Administração de Marketing.
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* Por
ANTÔNIO VICENTE 
GOLFETO

Os  gregos chamam a dor de algis. Analgésico, assim, é o me-
dicamento que tira dor. Ela pode ser de agonia – que prenuncia a 
morte – mas pode ser dor de vida. É a dor do parto. Em termos de 
pessoa, nós distinguimos – até com relativa facilidade – as duas 
dores, tanto a de vida quanto a de morte. Mas em termos de país 
e de nação, elas também existem. E carecem de ser decifradas. Na 
numerologia – que os gregos chamam de aritmologia – elas seriam 
um algarismo, um número, uma cifra. E, como toda cifra, carece – 
para ser entendida – de ser decifrada. Decifrar, assim – em termos 
literais – é entender o que os números escondem. O que há por trás 
deles. Os judeus chamam este exercício intelectual de cabala. Que 
pode ser agrupada em dois blocos. São eles a cabala das palavras 
– porque as palavras têm alma – e a cabala dos números. Pedro, 
numa conversa com Jesus, indagou-lhe: “Mestre, quantas vezes 
devo perdoar meu irmão. Até sete vezes? E Jesus lhe respondeu: 
“não lhe digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete ”. Então – 
como consequência – temos que perdoar nosso irmão quatrocen-
tos e noventa vezes? Afinal, o que são setenta vezes sete – ensina-
nos a aritmética – senão quatrocentos e noventa? Nada disso. Na 
cabala judaica dos números, setenta vezes sete quer dizer sempre. 

Retomando o assunto. O Brasil está padecendo, há algum tem-
po, de fortes dores. Que nós identificamos como dores que indicam 
a vida e não dores que prenunciam a morte. Ou, melhor: estas dores 
prenunciam a vida mas podem também – passado o tempo – levar à 
morte. Acontece que a nação brasileira está grávida de uma nova era. 
E, se não der a luz esta nova era, o funeral de nossos sonhos poderá 
levar – e fatalmente levará – ao funeral do próprio futuro dos na-
cionais. E da nação, automaticamente. É que o Brasil padece de um 
capitalismo de estado que – convenhamos – já deu o que tinha que 
dar. Está no passado – na nossa história – mas insiste em se manter 
no presente. O tempo desse regime já passou. E o país está grávido de 
um capitalismo de mercado. Assim como a espécie humana espera 
nove meses e os elefantes esperam qualquer coisa como dois anos, 
um país – perguntamos – espera quanto tempo? Uma década? Esta-
mos esperando os novos tempos – o advento do capitalismo de mer-
cado – há mais de dez anos. Os sonhos de desenvolvimento integral 
– nestes tempos embutido – já estão correndo sério risco de morrer 
antes de nascerem e se transformarem em realidade.

O que está – afinal de contas – acontecendo? Precisamos de 
um parteiro que, como um estadista, faça o país adentrar rapida-
mente à nova era. É a era do capitalismo de mercado a que acima 
nos referimos. O capitalismo de estado começou a ser construído 
no início do século XIX – ainda sob o governo de Dom João VI 
– no tempo do Brasil colônia. Nesse regime – que se estica até os 
dias de hoje – preponderam as empresas estatais e as repartições 

públicas como dominaram ao longo de toda história do Brasil, 
pontificando principalmente no Estado Novo de Getúlio Vargas e 
no regime militar, de 1964 a 1985. O setor privado situa-se bem 
abaixo do setor estatal na hierarquia do respeito nacional. Como 
nós vemos também que o contribuinte – uma das três faces do ci-
dadão – é, na verdade, servo do contribuído. Isto tudo da mesma 
maneira como vemos que a nação se submete ao poder estatal. Nós 
também vemos que as empresas estatais – território do poder pú-
blico – situam-se acima do setor privado em relação à sociedade. 
No capitalismo de mercado, a empresa privada – de todos os tama-
nhos, da micro às grandes – ocupará o espaço e o lugar, atualmente, 
ocupados indevidamente pelas repartições públicas. 

Pode-se ver esta preferência da sociedade por meio do ideal 
da juventude. Ela quer sempre encostar o corpo numa repartição 
estatal, num emprego público exatamente para poder ter os privi-
légios que – inseridos na constituição – formam o elenco de itens 
chamados impropriamente de direitos adquiridos, porque impe-
dem a implantação de uma verdadeira democracia. Afinal, demo-
cracia é eliminação de privilégios em virtude da implantação da 
igualdade de direitos e de deveres. É sempre bom lembrar que não 
pode haver direitos adquiridos contra a nação.

Estadista nunca é aquele que vê mais. Estadista é sempre 
aquele que vê antes. E antes é tudo aquilo que – até os dias de hoje 
– nós não conseguimos produzir. Além de ver antes – e colocar 
seu povo no rumo do futuro, que começa sempre no presente – o 
estadista é o parteiro que faz o novo regime nascer. E não morrer 
por falta de cesariana.

Falamos muito de democracia e pouco de república. A primei-
ra – a democracia – é implantada na medida em que, cirurgicamen-
te, são extintos os privilégios que são incorporados em nosso orde-
namento jurídico a começar pela tradição lusitana. Esses privilégios 
estão portanto em nosso DNA e fazem parte de nossa cultura. O país 
precisa – com o estadista que ainda não chegou – construir o futuro 
democrático mirando a igualdade a começar pela de oportunidades. 
Já a república – que, a bem da verdade, dela nós não falamos até por 
medo – é, ao mesmo tempo, coisa pública e coisa publicada. Ela lem-
bra transparência, janela pela qual se pode ver se estamos tendo um 
setor estatal ou um setor público. Público é do povo. Que o setor es-
tatal não é. Ele é do funcionalismo civil e militar  – aquele, filho deste 
– que faz do estado algo que apenas consulta seus interesses, jamais 
os interesses coletivos. O setor estatal brasileiro forma um aglome-
rado burocrático completamente divorciado dos interesses da nação.

Mercado é o local onde neurônios são transformados em di-
nheiro. E é este regime – capitalismo de mercado – que o país pre-
cisa começar a construir. E urgentemente. Mercado é feira. Alias, 
nós comemoramos o mercado – a feira –  todos os dias, não é mes-
mo? Hoje, por exemplo, não é sexta-feira? Só os povos de língua 
portuguesa (Angola, Brasil, Portugal, Moçambique) homenageiam 
o mercado todos os dias. No dia em que adentrarmos à este re-
gime – quando o país estiver palmilhando o regime que permite, 
na competição, instaurar-se a verdadeira meritrocacia – ninguém 
segurará o Brasil e muito menos o seu povo.

Enquanto não construirmos instituições, vamos dependendo 
de homens providenciais. Será Dilma ou o sucessor dela – em 2018 
– se a nação não perecer antes.

E AGORA BRASIL!

* Antônio Vicente Golfeto é diretor técnico do Instituto de 
Economia da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto.
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Imagino que a grande maioria dos viventes neste mundo sa-
bem que os negócios experimentam dias cada vez mais complexos 
e, por consequência, mais desafiadores e, até mesmo, imprevisíveis.

Pode até parecer irônico, mas a maioria das pessoas, por estarem 
obtusas e encarceradas em seus trabalhos, não percebem que o mode-
lo de gestão aplicado aos negócios em pleno século XXI, foi projetado, 
pasmem, há dois séculos atrás, para suprir duas principais deficiências 
da época: eficiência e produtividade, em larga escala. Só para se ter uma 
ideia, naquela época, o modelo foi desenvolvido sob a crença de que 
todo trabalhador era exclusivamente influenciado por recompensas sa-
lariais, econômicas e materiais, por isso, rotulado de ‘homo economicus’.

Afinal, o que está acontecendo no mundo dos negócios? Den-
tre inúmeras possibilidades de respostas, espero que concorde co-
migo que há uma grande e grave desconexão entre a velocidade 
com que as mudanças têm acontecido no mundo, com a lentidão 
da evolução das práticas de gestão e com a forma como lidamos 
com os seres humanos. Esta desarmonia tem desperdiçado quanti-
dades imensas de imaginação e iniciativas humanas.

Neste entremeio, recordo-me de uma história ocorrida na 3M. O 
ex-chefe de pesquisa e desenvolvimento conta que num determinado 
momento, um gerente de recursos humanos, tentando mostrar servi-
ço, ameaçou demitir um cientista que ele flagrou dormindo debaixo 
da bancada de trabalho. Diante desta inusitada situação, o diretor le-
vou o gerente até a “Parede de Patentes”  e lhe mostrou que o cientista 
adormecido havia desenvolvido alguns dos produtos mais lucrativos 
da empresa. Por fim, o chefe aconselhou-o: “da próxima vez que o vir 
dormindo, pegue um travesseiro para ele, cubra-o e o deixe em paz”. 
Na posição deste ex-chefe, você agiria da mesma maneira?

Toda esta introdução foi feita por acreditar que o momento que 
vivemos grita por um novo modelo de gestão e de liderança. Defini-
tivamente, é preciso aprender a inspirar os trabalhadores do conheci-
mento para que deem o melhor de si, todos os dias. Não somos ligados 
às 08h e desligados às 18h, como máquinas. Não somos preguiçosos 
por natureza e não é somente o dinheiro que nos motiva. Não, não e 
não! Até quando prevalecerá o triunfo da cenoura e do chicote?

Assim, faço das perguntas do guru em inovação Gary Hamel, 
as minhas: Como as empresas mais bem-sucedidas de amanhã se-
rão organizadas e administradas? O que será diferente na maneira 
como as empresas gerenciam a capacidade, distribuem recursos, 
desenvolvem estratégias e avaliam o desempenho?

É, no mínimo razoável, admitir que algumas pessoas são mais 
criativas e produtivas em determinados momentos e horários. Isso 

* Por
DOBSON FERREIRA 
BORGES

EMPRESA COM TRABALHO FLEXÍVEL.
ISSO É BOM OU RUIM PARA AS EMPRESAS?

depende de cada ser humano, inclusive, muitas vezes influenciados 
pelo funcionamento do seu organismo. De mesma forma que o cien-
tista da 3M estava dormindo em plena hora do ‘rush’, quem duvi-
da que algumas pessoas se sentem mais produtivas pela manhã, ou 
quem sabe à tarde, ou durante a noite e até pela madrugada a dentro?

Se, o que cada organização espera de seus colaboradores é 
que agreguem valor aos negócios nos quais ‘prestam’ serviços, seria 
loucura esperar que o líder conhecesse profundamente cada mem-
bro de sua equipe ao ponto de, juntos, estabelecessem quais horá-
rios eles têm maior propensão de realmente fazer a diferença? Seria 
este o tabu a ser quebrado?

Ao observar as empresas mais exitosas descobrimos que são 
elas que mais rasgam os antigos manuais de gestão. Elas insistem 
em remar contra a maré, fugindo da commoditização, institucio-
nalizando políticas não ortodoxas, para o antigo molde gerencial. 
Seja como a regra dos 15% da 3M, ou as ‘Experiências de Sexta à 
Tarde’ da Corning ou ainda os 20% do Google, algumas empresas 
conseguem se destacar neste mundo de mesmice. Afinal de contas, 
somos ávidos por empresas que irradiam distinção! Nós as segui-
mos, a amamos e estamos dispostos até a pagar mais para tê-las 
conosco, seja como consumidores ou como trabalhadores.

Então, se as pessoas são as grandes responsáveis pelas trans-
formações no mundo, o que se tem feito para que realmente elas 
se sintam assim? Ao analisar as melhores empresas para se traba-
lhar, alguns benefícios, inclusive, fora da normalidade, chamam a 
atenção. Desde planos de saúde e assistência odontológica, até li-
cença-paternidade ou trabalho remoto e horário flexível, agradam, 
e muito, os colaboradores destas instituições. Aliás, às vezes, são 
tantos os benefícios que as pessoas nem se lembram de todos. Em 
algumas delas, a lista ultrapassa trinta itens.

No caso específico da jornada de trabalho com horário flexí-
vel, dentre as 150 melhores empresas para se trabalhar, as tentati-
vas de tentar satisfazer os colaboradores, vão desde escolher chegar 
mais tarde ou sair mais cedo, até a total liberdade na hora do ir e vir. 
E isso sem falar no encurtamento das sextas-feiras, não é mesmo?!

Com certeza este é um dos desafios que deve ser enfrenta-
do pelos líderes do século XXI. Talvez, um modelo novo de como 
se organizar os seres humanos se faz mais necessário hoje do que 
qualquer outra coisa.

Nossas empresas estão preparadas para isso? Por trás de uma 
implementação de horário flexível nas empresas, inúmeras pergun-
tas eclodem em nossas mentes: existe amparo legal? Como tal inicia-
tiva iria ressoar internamente? Isso se aplica a todos os colaborado-
res? As organizações e os respectivos colaboradores têm maturidade 
suficiente para flexibilizar o horário de trabalho? As respostas a estas 
reflexões ajudarão a definir se esta iniciativa é realmente boa ou ruim 
para as empresas. Por fim,  fica aqui uma advertência: a sua resposta 
não pode ser generalizada para todas as organizações, mas a correta 
decisão poderá fazer uma grande diferença!

* Dobson Ferreira Borges é CEO da Simeon Estratégia e 
Desenvolvimento. Formado em Administração de Empresas, 
Especialista em Gestão Estratégia de Marketing, Mestre em Gestão de 
Empresas e está se doutorando em Ciências Empresariais. 

É um conceituado professor de Estratégica nos cursos de MBA e 
de pós-graduação de importantes instituições brasileiras.

É palestrante nas áreas de Estratégia, Liderança e Espiritualidade 
nas Organizações, sendo requisitado no Brasil e Exterior. (www.
simeon.com.br)
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SEJAM BEM VINDOS AO BNI
BUSINESS NETWORKING
INTERNATIONAL 

O BNI é conhecido como a maior organização de networking 
do mundo, com mais de 182 mil membros em 7.200 grupos, espa-
lhados por 59 países. Em 2014  a rede de contatos gerou seis mi-
lhões de referência e R$ 18,2 bilhões em negócios fechados.

O primeiro grupo formado no Brasil foi o BNI Gênesis, 
criado em maio de 2009, na capital paulista. Atualmente, exis-
tem 49 equipes, com 1.239 membros, em 19 cidades, e outros 
21 grupos em formação.

Em Santos, esse conceito começou a ser trabalhado pelo 
BNI Target, criado em 26 de julho de 2012. Todas as quintas-
feiras, às 7 horas da manhã, membros desse grupo se reúnem 
para trocar referências e tomar café da manhã, em um hotel 
no Centro de Santos.

Ao longo de uma hora e meia, donos de empresas e pro-
fissionais liberais apresentam seus negócios, pedem indica-
ções e colocam em prática o networking, expressão em inglês 
que faz referência a ampliar e manter uma rede de contatos. A 
técnica já rendeu frutos para os participantes e ultimamente 
tem sido uma aliada para driblar a crise: em quase três anos, 
quase R$ 9 milhões em negócios fechados já foram gerados 
para o grupo.

“O conceito do BNI pode ser explicado como uma opor-
tunidade de participar de um grupo de pessoas que verdadei-
ramente se empenham em ajudar uns aos outros, com me-
todologia, objetivos e resultado”, explica o diretor do BNI no 
Litoral Paulista, Alexandre Mantovani.

O grupo BNI ELITE, que se reúne em Santos às sextas 
feiras, conta hoje com mais de 22 empresários das mais diver-
sas áreas. Mas a equipe aceita apenas uma empresa por ramo 
de atividade em cada grupo, para evitar a concorrência.

Para participar da reunião o investimento é de R$ 30,00, 
pago no local, incluso café da manhã e estacionamento.

 
SOBRE O BNI

Nascida em 1987, na Califórnia, nos Estados Unidos, a 
filosofia da rede é baseada no “Givers Gain”, que significa “se 
eu lhe trouxer oportunidades de negócios, você vai me trazer 
oportunidades de negócios”.

SUPPORTSUPPORT
Soluções eficientes em terceirizações

Av. Ademar de Barros, 1347, sala 11A - Jd. Helena Maria - Guarujá-SP

www.supportterceirizacoes.com

(13) 99754-6939 ou (13) 3371-7190
INDIVIDUAL OU EM GRUPO
ADULTOS, JOVENS E CRIANÇAS
EMPRESAS

englishtowin2014@gmail.com

(13) 3016-0112
(13) 99185-6917

Reunião de treinamento BNI ELITE SANTOS

Alexandre Montovani - Diretor BNI Santos

ESPAÇO BNI
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A ARTE DA GENTILEZA EM VENDAS

* Otimista, vibrante, atualizado e autor de 13 livros, Ômar 
Souki prima pelo seu interesse, dedicação e foco na melhoria con-
tínua das pessoas e das empresas.

É um dos conferencistas mais requisitados da atualidade. 
Foi homenageado com a Comenda Mérito em Administração e 
suas ideias sobre a importância do otimismo foram destaque na 
Revista Seleções de maio de 2003.

Souki dedica-se a injetar doses maciças de otimismo nas 
equipes de organizações de prestígio no Brasil e no exterior como 
Xerox, Mitsubishi Electric, General Electric, SEW, Rede Accor, 
Conselho Federal de Administração, Associação Empresarial do 
Algarve, Centro de Apoio à Criação de Empregos de Portugal, 
Unimed, Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco, Telemig, Cemig, 
Localiza, RM Sistemas, entre outras.

Ph.D. em Comunicação pela Universidade de Ohio, EUA, 
Souki foi professor na Universidade do Estado de Nova York por 
dois anos e professor visitante nas Universidades do Texas e de 
Denver, EUA, e na Universidade de Aston, Inglaterra. É profes-
sor de marketing na Universidade Federal de Minas Gerais, onde 
pesquisa os fatores do sucesso empresarial.

* Por
ÔMAR SOUKI

A palavra da TAM é gentileza, da Localiza, fácil, e da GOL, in-
teligência.  Ser inteligente é, através da gentileza, facilitar e alegrar 
a vida de seus clientes.  A suavidade no trato é crucial na conquista 
e fidelização de sua clientela, daí o foco atual na amabilidade, no 
carinho e no respeito pela experiência do consumidor.

Luiza Helena (Magazine Luiza) diz que já passou a era das 
pessoas metidas e arrogantes e Érica Drumond (Hotel Ouro Minas) 
faz questão de que todos os seus colaboradores abram um sorriso 
ao encontrar com cada um de seus hóspedes.  No livro As 7 Cha-
ves da Fidelização de Clientes, baseado em observações e pesqui-
sas, afirmo que os clientes não compram produtos nem serviços, 
mas experiências.  Se a experiência com o vendedor for agradável 
a pessoa compra e até mesmo pode 
retornar.  Mas se tiver algum tipo 
de dificuldade ou irritação, adeus 
fidelização.  Portanto, é a experi-
ência que você proporciona ao seu 
cliente que determina seu sucesso.

Depois de extensa pesquisa, 
Piero Ferruci, autor da obra A arte 
da Gentileza (Editora Campus), 
garante que as pessoas gentís são 
mais felizes e bem-sucedidas.  Eu 
concordo e vou além, o sucesso em 
vendas depende, principalmente 
de uma atitude gentil por parte do 
vendedor.  Quais são os pilares da 
gentileza?

•	 1. Predisposição ao servi-
ço. O fundamento da gentileza se encontra nos princípios do Ro-
tary Club: “Dar de si, antes de pensar em si” e “Mais se beneficia 
quem melhor serve”. Isso quer dizer, pensar na satisfação e no bem 
estar do cliente em primeiro lugar.

•	 2. Ser confiável. Ter uma vontade sincera de ser útil e ho-
nesto pelo simples desejo de ajudar a um semelhante, sem pensar 
em primeiro lugar nos benefícios financeiros.  Com a sinceridade e 
a honestidade nas transações construímos reputações inabaláveis.  
Uma boa reputação produz resultados, além de excelentes, dura-
douros.

•	 3. Ter empatia com o cliente. Busque ler as emoções e as 
intenções de seus clientes.  Como? Fazendo perguntas inteligentes 
e modelando as atitudes da pessoa.  Em geral, o bom humor e a 
leveza são importantes, mas se a pessoa é um pouco reservada, seja 
mais cauteloso no trato.

•	 4. Atenção plena. Joe Girard, o maior vendedor de carros 
do mundo, somente atendia com hora marcada.  Durante aquela 
hora não admitia interrupções, isto é, focava toda a sua energia e 
atenção nas necessidades, nas expectativas e nos desejos de seus 
clientes.

Omar Souki no 
lançamento no 
seu mais novo 
livro
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Imagine uma pequena empresa familiar cujo carro-chefe era 
a produção de uma marca popular de conhaque. Imagine ago-
ra esta mesma empresa sendo herdada por alguém formado em 
engenharia. Foi nessa situação que o empresário gaúcho Ângelo 
Salton se encontrou. Esse é um daqueles momentos da vida em 
que nos vemos obrigados a fazer uma sopa de pedra. A expressão, 
que me inspirou a escrever um de meus livros – Sopa de Pedra, 
Dez Ingredientes Para Você Criar Sua Receita de Sucesso (edi-
tora Campus/Elsevier) -, refere-se aos instantes cruciais em que 
só há dois caminhos a seguir: ou desistimos, ou enfrentamos a 
adversidade e transformamos os obstáculos em conquistas. Pode-
se dizer que o engenheiro Ângelo Salton fez uma sopa de pedra 
para gourmet algum botar defeito. Mergulhando de cabeça num 
mercado dos mais complexos, ele elevou a Salton ao posto de vi-
nícola número um do País. E sua trajetória recebeu um justo e 
merecido reconhecimento em março de 2006, quando ele foi in-
dicado como finalista do prêmio Empreendedor do Ano, o Oscar 
do mundo empresarial.

Na entrevista cuja íntegra foi ao ar pela BandNews FM, Ângelo 
me disse que o segredo do sucesso de seu empreendimento era “essa 
vontade de fazer, essa alegria de trabalhar”. Simples, não? Cuidado 
com os julgamentos apressados. Se pensarmos bem, isso é muito 
mais complicado do que parece. Quantas pessoas podem afirmar 
com toda a sinceridade que trabalham com alegria? Que realizam 
as diferentes etapas de suas tarefas cotidianas com genuíno prazer?

Quando encontramos satisfação em toda essa jornada que 
constitui nossa vida profissional, encontramos ainda mais satisfa-
ção ao chegar ao fim, ao conquistar determinado objetivo. E essa 
satisfação nos leva a ir em busca de outras satisfações, de outros 
objetivos a serem alcançados, num processo tão longo quanto a 
própria vida. Por outro lado, quem não aprecia o percurso corre 
o risco de não desfrutar também do momento da chegada, do ob-
jetivo conquistado. A insatisfação permanece e, em vez de irmos 
de uma satisfação à outra, vamos de uma insatisfação à outra – ou 
seja, mesmo que consigamos alcançar nossas metas, continuamos 
insatisfeitos e infelizes.

Em seu livro Como Ficar Rico, Donald Trump afirma que não 
faz negócio apenas para enriquecer: ele os faz pelo prazer de fazer. 
E esse é um dos ingredientes do seu sucesso: quem faz com prazer, 
faz melhor. Muitos podem pensar que a preocupação com a so-
brevivência no mundo dos negócios é tão exaustiva que ter prazer 
trabalhando é um luxo para poucos. Mas essa é uma visão equi-
vocada. Primeiro, porque o fato de sentirem prazer e satisfação ao 
longo do caminho foi um dos fatores que contribuiu para que essas 

Por
RICARDO BELLINO

QUEM FAZ COM PRAZER FAZ MELHOR 

pessoas se tornassem bem-sucedidas. Segundo, porque não existe 
um estado de despreocupação absoluta. Porém, deixar-se abater 
pelas preocupações é uma forma de sucumbir ao estresse e à ansie-
dade – seja você um magnata ou um funcionário. Assim, aprender 
a relaxar e a recuperar a sensação de prazer com o trabalho não é 
uma questão de luxo: é uma questão de necessidade.

SADIM – SACRIFÍCIOS E MORDOMIAS
Sempre enfático e categórico na hora de exigir sacrifícios dos 

funcionários, para o Sadim a coisa muda de figura quando o que 
está em jogo são as suas mordomias. Sacrifícios podem ser neces-
sários… mas só para os outros.

Ricado Bellino é um  empresário carioca Ricardo Bellino cer-
tamente já se considerou louco. O que dizer de alguém que, aos 21 
anos, pensou em trazer a mega agência de modelos americana Elite 
Models para o Brasil, sem falar inglês nem ter um tostão no bolso?

Bellino apostou nessa ideia mirabolante, abandonou a facul-
dade de economia, mudou-se para São Paulo e teve muito sucesso, 
a ponto de se tornar amigo pessoal e uma espécie de filho adotivo 
de John Casablancas – dono da Elite. Bellino trouxe também para 
o país a campanha das camisetas do câncer de mama, colocando o 
famoso símbolo do alvo no peito de milhões de brasileiras.

Depois, ainda criou a primeira modelo virtual, a Webbie 
Tookay, sucesso no mundo todo e estrela de uma campanha da 
Nokia. Aos 38 anos, o empresário encarou o seu maior desafio: 
vender uma ideia ao bilionário americano Donald Trump em uma 
reunião que deveria durar apenas 3 minutos.

Autor dos livros: O Poder das Ideias, Sopa de Pedra, 3 Mi-
nutos para o Sucesso, Midas e Sadim e Escola da Vida, Bellino 
não para. Está sempre atrás de uma nova ideia para implemen-
tar. Neste site, ele fala de seus projetos e dá dicas de como trans-
formar uma ideia num empreendimento de sucesso e de como 
usá-la nas empresas.

(13) 3021-8833 ou 3219-4885

Produção de Filmes Empresariais

www.vivafilmes.com.br
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ENCONTROS EMPRESARIAIS

4ª Edição do Fórum Bistec – negócios 
e oportunidades do varejo realizado na 
cidade de Santos - Paulo Sergio Brito 
Franzosi, gerente do Escritório-Regional 
do Sebrae SP na Baixada Santista, 
Bruno Caetano Diretor-Superintendente 
do Sebrae-SP e Jamir Silva Diretor da 
Revista Empresários

Fórum Empresarial de Serviços realizado pelo Escritório Re-
gional do Sebrae-SP na Baixada Santista.

O Escritório Regional do Sebrae-SP na Baixada Santista pro-
moveu no dia 14 de maio, na Sucursal Litoral Paulista da Porto 
Seguro (Avenida Francisco Glicério, 557, 1º andar/auditório, Pom-
péia, Santos),o Fórum Empresarial de Serviços (FES). O evento,  
apresentou as principais inovações e tendências do mercado, de 
forma que os empresários fossem incentivados a buscar a diferen-

ciação para aumentar a competitividade dos negócios.
Na abertura do Fórum Empresarial de Serviços (FES), Pau-

lo Sergio Brito Franzosi, gerente do Escritório Regional do Se-
brae-SP na Baixada Santista, destacou que o evento teve como 
objetivo possibilitar que os empresários da região fiquem por 
dentro das mudanças tecnológicas que estão acontecendo e é 
isso que vai possibilitar que eles possam alavancar os seus ne-
gócios e serviços.

Hermano Mattiy 
Dreux – Gerente 

de Produção 
da Corporação 

Porto Seguro 
com Jamir Silva, 

diretor da Revista 
Empresários

Ricardo Bellino 
e Jamir Silva, 

durante semana do 
empreendedorismo 

realizada nas 
dependências da 

FGV em São Paulo



www.asonet.com.br

Obrigação fiscal, previdenciária e 
trabalhista através do PPRA, 
PCMSO, CIPA, treinamentos e  
recursos de perícia médica.


