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Otimista, vibrante, atualizado e autor de 13 livros, 
Ômar Souki prima pelo seu interesse, dedicação e 
foco na melhoria contínua das pessoas e das empresas.
Ph.D. em comunicação pela Universidade de Ohio, 
EUA, Souki foi professor na Universidade do Esta-
do de Nova York por dois anos e professor visitan-
te nas Universidades do Texas e de Denver, EUA, e 
na Universidade de Aston, Inglaterra. é professor de 
marketing na Universidade Federal de Minas Ge-
rais onde pesquisa os fatores do sucesso empresarial.
Dedica-se a injetar doses maciças de otimismo nas equipes 
de organizações de prestígio no Brasil e no exterior como Xe-
rox, Mitsubishi Electric, General Electric, SEW, Rede Accor, 
Conselho Federal de Administração, Associação Empre-
sarial do Algarve, Centro de Apoio a Criação de Empregos 
de Portugal, Unimed, Banco do Brasil, Bradesco, Uniban-
co, Telemig, Cemig, Localiza, RM Sistemas, entre outras.

A alma do negócio

Os dois sócios não encontravam tempo para se reu-
nir. Tinham percepções diferentes sobre como ge-

rir a empresa. Um deles se preocupava em prestar um 
serviço de excelência para os clientes, enquanto o outro 
focava apenas o lucro. O primeiro tinha consideração 
com os colaboradores e achava que era importante pa-
gar-lhes em dia, o segundo achava que era normal atra-
sar o pagamento. Um � cava por conta da administração 
da empresa — era o sócio com know-how —, e o outro 
era o sócio capitalista, que � cava por conta do dinhei-
ro. Um procurava pautar a sua vida por valores éticos, 
mas o outro simplesmente não sabia o que era isso. Es-
sas duas pessoas, cada uma a seu modo, estavam empe-
nhadas em fazer dar certo uma empresa de prestação de 
serviços. Mas não encontravam tempo para se reunir. 
Cada um agia de acordo com seus instintos. Devido aos 
atrasos no pagamento dos funcionários, o clima na empre-
sa era tenso. O administrador com know-how trabalhava 
até altas horas com tecnologia da informação para apri-
morar os processos e prestar um serviço de qualidade. En-
quanto isso, o sócio capitalista não conseguia se organizar 

Ômar Souki

para pagar os empregados em dia, o que causava irritação 
nos funcionários. Como não estavam satisfeitos, eles não 
ofereciam um atendimento de qualidade à clientela. A tec-
nologia é importante, mas nesse caso, não estava fazendo 
muita diferença, pois os funcionários repassavam a sua in-
satisfação para os clientes. O cotidiano da empresa era para 
cuidar de urgências e lidar com reclamações de clientes. 
Como a situação estava � cando insustentável, os dois 
sócios contrataram um consultor. Passaram, então, a se 
reunir com certa regularidade: cerca de uma vez por se-
mana. Ficou claro para o consultor que os sócios advi-
nham de culturas distintas. Um teve de lutar para chegar 
onde estava. O outro vinha de família abastada. O sócio 
lutador tinha identi� cado uma oportunidade de negó-
cios ao associar-se com o capitalista. Mas, a diferença 
cultural era tão grande que não tinham diálogo. Por mais 
que tentasse, o consultor não conseguiu harmonizar os 
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interesses dos sócios entre si, e dos dois com o resto da 
organização.  Após algumas reuniões, pediu demissão. 
Será que essa empresa tem futuro? Continua funcionan-
do, mas seu dia-a-dia se resume em apagar incêndios.  
A situação descrita acima é mais comum do que se pode 
imaginar. Fui cliente de uma grá� ca de dois irmãos que, 
embora nascidos na mesma família, tinham atitudes dis-
tintas. Um deles era o administrador, que tinha foco ex-
clusivo no lucro, enquanto o outro, que cuidava da produ-
ção, primava pelo atendimento. Fui cliente da empresa por 
algum tempo, mas depois desisti de comprar deles devido 
à falta de atenção que o irmão administrador tinha com os 
clientes. Mais tarde, � quei sabendo que a grá� ca fechou.
O que essas histórias têm a ver com a “alma” do negócio? 
Dobson Borges, autor do livro Os Es da gestão (Editora 
Ser Mais) a� rma que as empresas precisam ter alma e que 
a “organização com alma é aquela que se reconhece como 
sendo uma entidade viva. E mais, desenvolver ou resgatar 
a alma do negócio signi� ca expandir a consciência huma-
na muito além do ‘gerar dinheiro’”. Para conseguir prestar 
um serviço de contínua excelência é importante focar nas 
pessoas e no seu desenvolvimento, ou seja, é preciso de-
senvolver a alma da organização. Para isso, o primeiro pas-
so é fazer as seguintes perguntas aos seus colaboradores:
1. O que estamos fazendo por você?
2. Você tem a oportunidade e a moti-
vação para dar o melhor de si todos os dias?
3. O que está impedindo com que você dê o melhor de si? 

Ao re� etirmos sobre as empresas acima, � ca claro 
que elas não possuem alma. Assim como uma pes-
soa sem espiritualidade vive a vida “aos trancos e 
barrancos”, uma empresa sem alma vive para “apa-
gar incêndios”. Você — não importa se patrão ou em-
pregado — trabalha em uma empresa que tem alma?



FRASES DE SUCESSO

 “Não deixe o barulho da opinião 
dos outros abafar a sua voz inte-
rior. E mais importante, tenha a co-
ragem de seguir seu coração e sua 
intuição. Eles de alguma forma já 
sabem o que você realmente quer 
se tornar. Tudo mais é secundário.” 

um dos idealizadores do Buscapé

"O fundamental é manter sempre 
a mesma obsessão em alcançar o 
sucesso. Ter sucesso não é ape-
nas ter dinheiro, mas sim saber 
que uma ideia que parece impos-
sível pode vir a ser uma empre-
sa que irá quebrar paradigmas"

Luiza Trajano
presidente do Magazine Luiza

Donald Trump

"Uma boa ideia é muito mais di-
fícil (de encontrar) do que di-
nheiro. Por isso, se você acredita 
na viabilidade da empresa que 
pretende abrir, seja perseverante"

Omar Souki
“O caminho mais curto para o 
sucesso é sempre tentar mais 
uma vez” 

“Quando mais duro eu tra-
balho, mais sortudo me tor-
no. Quando você sentir o 
impulso, jogue com ele.”

 Roberto Justus
“A primeira lição que aprendi foi 
simples: se você quiser nadar en-
tre os tubarões é melhor se tornar 
um deles. Um tubarão nunca é 
desleal ou desonesto: é implacável 
– e sabe muito bem o que quer.”

Steve Jobs

� omas-Je� erson
"Que todos nós necessitamos de 
uma "pitada de ambição" para que 
possamos ir para frente. Mas, con-
vém ter sempre à mão a advertência 
de Sêneca, de que não se deve inve-
jar a sorte de quem está nas alturas: 
"aquilo que parece altitude, na ver-
dade, é boca de abismo."

Bill-Gates
O sucesso é um professor perverso. Ele 
seduz as pessoas inteligentes e as faz 
pensar que jamais vão cair. 

Romero Rodrigues

"O empresário que não tem estra-
tégia para sua empresa, passa a fa-
zer parte da estratégia de seu con-
corrente" 

Arão Sapiro

Abril de 2016



Durante a execução de um projeto arquitetônico corporativo, 
as salas de reuniões ganham atenção redobrada, uma vez que, 

naquele espaço, serão tomadas as grandes decisões da empresa

Não é exagero a� rmar que a sala de reuniões é o ambien-
te mais importante de uma empresa. A� nal, aquele é o 
local onde negócios serão fechados, novos planos serão 
traçados e novas ideias irão surgir. Além disso, é o local 
onde a empresa recebe clientes, parceiros e fornecedores 
e, por isso, é um ambiente que precisa reforçar o conceito 
da marca em cada detalhe.

Por tudo isso, a sala de reuniões ganha atenção especial da 
arquitetura, que investiga a fundo os objetivos da empresa. 
“É preciso entender a imagem que a empresa quer passar. 
É uma empresa grande e imponente ou luxuosa que vende 
exclusividade? A partir disso, vamos trabalhar com cada 
recurso que a arquitetura oferece: cores, texturas, mobili-
ários, decoração, iluminação, detalhamento, marcenaria”, 
enumera a arquiteta Estela Netto, que já executou projetos 
corporativos com objetivos bem diferentes. “A Máquina de 
Vendas, por exemplo, é uma empresa gigante. Então esco-
lhi uma mesa enorme, imponente. A ideia era mostrar exa-
tamente o poder e a seriedade daquela empresa. Já a Global 
é uma empresa que tem a exclusividade como marca. Na-
quela sala, será reunido um número menor de pessoas. Por 
isso, é mais luxuosa e intimista”,exempli� ca a pro� ssional.

A arquiteta Ivana Seabra concorda que os objetivos de 
cada empresa devem ser o ponto de partida do projeto 
deste tipo de ambiente e ressalta a importância da ilu-
minação. “A iluminação deve ser focada e uniforme em 
toda a extensão da mesa de reuniões, distribuindo a lu-
minosidade por igual. Já a iluminação decorativa, sobre 
um quadro ou aparador, deve ser pontual e direcionada, 
proporcionando assim um ambiente aconchegante e va-
lorizando os elementos de decoração”, sugere. A pro� s-
sional acrescenta ainda dicas sobre os materiais e cores a 
serem trabalhados. “Para uma sala de reunião mais for-
mal, como por exemplo um escritório de advocacia, os 
materiais devem ser mais clássicos e sóbrios, priorizan-
do a elegância e a harmonia da sala. Painéis de madeira 
também são e� cientes, pois além de serem decorativos 
proporcionam acústica ao ambiente. As cores mais for-
tes e chamativas devem ser usadas para um escritório 
de publicidade ou para uma empresas mais despojada”.

No que diz respeito a infraestrutura de uma sala de reuni-
ões, Estela Netto observa que tudo depende do tipo de ne-
gócio que é realizado naquele espaço. “Num escritório de 
advocacia que � zemos, por exemplo, a sala de reunião não 
podia ter nem televisão para apresentação. Para eles, o im-
portante mesmo era a conversa”, relembra a pro� ssional. 
No entanto, Estela reforça que não se pode abrir mão de 
uma estrutura mínima, com pontos de eletricidade para 
carregar computadores e telefones e, claro, mesa e cadeiras.

Pensando nestes últimos itens, quais escolher? “A regra 
número um para uma sala de reunião é aliar conforto e 
funcionalidade. A altura da mesa deve estar nos padrões 
de ergonomia. Com relação às cadeiras, o ideal é que elas 
sejam giratórias e com braços, garantindo assim o confor-
to e praticidade durante a reunião”, encerra Ivana Seabra.  

Nesta sala de reunião, Estela Netto quis retratar todo o 
luxo e exclusividade da marca

Já neste outro projeto, Estela especi� cou uma enorme mesa 
que simboliza, espacialmente, toda a grandeza da empresa

Nesta sala de reunião, projetada para um escritório de advo-
cacia, a arquiteta Ivana Seabra desenvolveu um projeto lumi-
notécnico que contemplava toda a grande extensão da mesa

O Centro das atenções
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MARCELE GOES DÁ DICAS DE CUIDADOS PESSO-
AIS BÁSICOS PARA MANTER UMA BOA IMAGEM

Cabelos limpos, unhas bem cuidadas e sapatos engraxa-
dos são pontos de atenção avaliados na aparência de uma 
pessoa

O termo grooming pode parecer novo, pouco explorado 
no vocabulário brasileiro, mas seu signi� cado é enorme 
e faz toda a diferença na vida de pessoas que se preocu-
pam em manter uma boa aparência. “Ao pé da letra, quer 
dizer coisas que você faz para tornar o visual arrumado 
e agradável. Vem do verbo to groom - arrumar, limpar”, 
explica Marcele Goes, consultora de imagem pessoal e 
corporativa da Estilo Sob Medida e membro da Asso-
ciação Internacional de Consultoria de Imagem (AICI).

Em outras palavras, é o acabamento do look, feito por 
meio do cuidado com detalhes como pelos e cabelos, 
pele, unhas, maquiagem, estado de conservação das rou-
pas e objetos de uso pessoal. “Embora pareçam óbvios 
e sem importância, estes pontos de atenção são, mui-
tas vezes, os grandes sabotadores da boa imagem, ti-
rando credibilidade do visual”, observa a especialista.

  A seguir, Marcele lista alguns exemplos de “sabotadores”, 
que devem ser conhecidos e levados em conta por todos 
aqueles que zelam pela boa imagem pessoal e corporati-
va. Con� ra:

Cabelos oleosos
Homens devem aplicar xampu duas vezes ao lavar os � os. 
No caso das mulheres que costumam aderir ao rabo de ca-
valo para disfarçar a oleosidade, vale frisar que o penteado 
funciona somente quando o cabelo está um pouco rebel-
de, ou seja, não esconde o aspecto sujo, pelo contrário, até 
o destaca nas laterais. “Da mesma forma, � os grudados 
na cabeça devido à oleosidade é inadmissível em qualquer 
ambiente de trabalho”, ressalta a consultora de imagem.

Ausência completa de maquiagem
Não é necessário ser especialista em maquiagem e fazer 
algo muito elaborado, para o dia-a-dia de trabalho o reco-
mendado é corrigir marcas mais aparentes como olheiras 

muito fortes ou um sinal muito avermelhado, usar másca-
ra de cílios, blush e batom suaves. Pesquisas comprovam 
que as pro� ssionais que usam maquiagem transmitem a 
mensagem de cuidado pessoal e preocupação com deta-
lhes, que mostra que ela fará o mesmo em seu trabalho.

Raízes crescidas em cabelos tingidos

Outro cuidado essencial é com a cor dos cabelos. Quem 
decide tingir deve estar ciente de que visitar o cabelei-
reiro a cada 25 dias fará parte da rotina de atividades.

Unhas
Devem ter aparência de bem cuidadas, sem peles levanta-
das ou roídas. As mulheres não precisam necessariamen-
te usar unhas pintadas, mas sempre aparadas e lixadas.

Vestuário
Roupas mal cuidadas, com muito tecido sobran-
do, botões abrindo em camisas, partes esgarça-
das ou encardidas passam a mensagem de des-
leixo. Portanto, é preciso evitar veementemente.

Sapatos
A dica é checar se está tudo em ordem (salto ou saltinho) e 
engraxar. Segundo Marcele, “o look pode ser incrível, mas 
se o sapato estiver descuidado, pode arruinar todo o resto”.

Marcele Goes, é formada em Desenho de Moda pela Fa-
culdade Santa Marcelina com MBA em Gestão Estratégica 
de Moda pela FAAP. Fez treinamentos de Consultoria de 
Imagem Corporativa no London Image Institute (EUA) e 
de Consultoria de Imagem Pessoal na Aston-Hayes Image 
Consultancy (Inglaterra), na IB – Ilana Berenholc (Bra-
sil) e na Dresscode International (Brasil). É, ainda, ma-
quiadora pro� ssional formada pelo Centro Avançado de 
Estética Payot e Visagista formada por Philip Hallawell.

Estilo Sob Medida nas redes sociais: 

Curta: www.facebook.com/estilosobmedida - Siga: @esti-
losobmedida 
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O setor tem crescido em razão da grande quantidade de 
esportes praticados no País.
O ramo de vestuário é amplo, vai além da moda e dos 
acessórios. Um dos segmentos que podem ser explo-
rados é de produtos esportivos. De roupas, meias e 
calçados, itens básicos, aos outros mais especí� cos, 
como bonés, luvas e caneleiras, o lojista tem uma am-
pla variedade de produtos que pode comercializar.

Panorama nacional
Os dados do setor também mostram que a tendência é 
de expansão. O mercado esportivo vem apresentando 
índices de crescimento percentual maior que o da eco-
nomia do País, a ponto de aumentar sua presença entre 
as despesas das famílias brasileiras. Veja alguns dados:

• Entre 2007 e 2011, a taxa média de crescimento 
anual do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil foi de 
4,2%, enquanto que a do setor esportivo alcançou a marca 
de 7,1% de crescimento, segundo levantamento realizado 
pela Pluri Consultoria, em 2012.

• O relatório da Pluri Consultoria mostra ainda que 
a participação dos esportes no PIB brasileiro atingiu a 
marca de R$ 67 bilhões (1,6%), em 2011. A previsão para 
2016 é de crescimento de 22%, o equivalente a 1,9% do 
PIB. Os números contemplam clubes e entidades, marke-
ting, mídia, comércio, vestuário, artigos e equipamentos, 
eventos e serviços em geral.

• Outro estudo aponta que, em uma década (de 
2000 a 2010), o mercado de esportes cresceu a uma mé-
dia de 6,2%, superior a taxa média de crescimento do PIB 
brasileiro, que foi de 3,2% no mesmo período. Os dados 
são dos autores do livro “A Indústria do Esporte no Brasil, 
Economia, PIB, Emprego e Evolução Dinâmica", o advo-
gado Ary Graça e o economista Istvan Kasznar.

A indústria de artigos esportivos tem crescido em razão 
da grande quantidade de esportes praticados no País. Se-
gundo a Associação Brasileira da Indústria do Esporte 
(Abriesp), em 2011, mais de 80 milhões de pessoas prati-
cavam um ou mais esportes no Brasil.

Dados divulgados em 2010 pelo diário Lance!, mostram 
que o futebol está consolidado como o esporte preferido 
pelos brasileiros. Cerca de 44% dos brasileiros acima de 16 
anos se envolvem cotidianamente com o esporte, seja pela 
prática esportiva, seja acompanhando jogos e notícias em 
diferentes mídias.
No entanto, não é somente em razão do futebol que o mer-
cado de artigos esportivos tem crescido. A corrida tam-
bém tem contribuído consideravelmente para as vendas. 
Houve um aumento de 85% no número de provas o� ciais 
entre 2011 e 2012.

COMERCIO DE CALÇADOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EM ALTA

Estrutura da loja
A estrutura de uma loja de artigos esportivos não é mui-
to diferente de outro ramo do varejo. É preciso atentar-se 
para a localização por tipo de produtos (tênis, meias, luvas 
etc.), a diferenciação pelo uso de gôndolas ou prateleiras 
e a seleção dos produtos que vão � car junto ao caixa por 
serem mais propensos à compra por impulso.
Con� ra a seguir algumas dicas para tornar mais fácil a lo-
calização dos artigos no estoque e a circulação de clientes 
dentro do estabelecimento:
• A área de circulação é a parte mais importante, 
onde o cliente poderá transitar para ver os diversos mode-
los existentes, divididos na maioria das vezes por marcas.

• Em cada setor da loja deve haver bancos e espe-
lhos para que o cliente possa se apoiar ao experimentar o 
produto e, nesse mesmo ambiente, provar os calçados, por 
exemplo.
• A decoração da loja é outro elemento importante: 
móveis, revestimentos e iluminação com tecnologia e aca-
bamento especí� cos para lojas, feitos para propiciar con-
forto ao cliente.
• Dê espaço para os displays e banners das marcas, 
estude técnicas de merchandising para explorar melhor as 
prateleiras, cuide da sinalização, guiando o cliente pelo in-
terior da loja.

• Uma boa organização física do estoque faz dife-
rença na velocidade com que o vendedor vai trocar pro-
dutos solicitados pelos clientes que estão sendo atendidos.

• O estoque deve ser proporcional ao tamanho da 
loja e é essencial para evitar perdas, desperdícios e furtos 
internos.

Fonte: http://www.sebrae.com.br
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

“O Segredo Para Geração de Ri-
queza,Independência Financeira e 
Realização de Sonhos”

Atualmente diante do alto índice de endividamento do 
brasileiro torna-se cada vez mais clara a importância 

e necessidade de programas de Educação Financeira na 
vida do cidadão.

Entendemos que a partir dos 3 (três) anos de idade uma 
criança já deve começar a ser orientada e estimulada no 
processo de poupar para realizar seus sonhos.

Há um apelo muito forte através dos veículos de comuni-
cação quanto ao incentivo do consumo. Desejos que são 
despertados desde a mais terna infância e acabam por se 
consolidar no adulto de hoje.

Como consequências veem re� etidas na sociedade pesso-
as fazendo uso de credito como cheque especial, cartões, 
� nanciamentos, empréstimos consignados e outras linhas 
comprometendo totalmente sua capacidade � nanceira, 
iniciando o ciclo vicioso do endividamento.

A partir dai os re� exos negativos na vida pessoal, nos re-
lacionamentos, no ambiente de trabalho e principalmente 
em sua saúde são cada vez mais presentes.

Diante dessa realidade a única saída, o único caminho 
que entendemos trazer resultados válidos, é a Educação 
Financeira.

Através da Metodologia DSOP (Diagnosticar – Sonhar – 
Orçar e Poupar), ajudamos as pessoas a entenderem seu 
“eu � nanceiro”, assumindo o controle da sua vida � nan-
ceira, entendendo como e onde gastam seus recursos e � -
nalmente iniciando o processo de POUPAR, para somente 
então passar para a próxima etapa que é de Investimentos.

Essa ultima etapa – investir – também deve ser planejada 
com apoio de consultores � nanceiros pessoais, pro� ssio-
nais da área de investimentos, conhecidos ainda como Fi-
nancial Planners ou Financial Advisers.

Diante da dinâmica atual do mercado de investimentos, 
passa ser de extrema importância o papel de um pro� ssio-
nal da área ajudando nesse momento, uma vez que a gran-
de maioria dos brasileiros desconhecem a área de investi-
mentos e por consequência decidem fazer essas operações 
através dos bancos e seus gerentes de conta corrente.

Assim como para tratar de nossa saúde física buscamos 
médicos especialistas, entendemos que seja prudente ter-
mos um Médico Financeiro para nos acompanhar no mo-
mento de traçar o per� l como Investidor, se Conservador, 
Moderado ou Agressivo.

Dessa maneira, poder orientar ao longo dos anos na apre-
sentação das possíveis formas de investimentos e diver-
si� cação de carteiras, buscando planejar estratégias para 
que possamos alcançar a realização de nossosSONHOS de 
curto, médio e longo prazo.

É importante o empresário ter o entendimento que sua ex-
pertise é de ganhar dinheiro, e ter especialistas � nanceiros 
são de fundamental importância para que possam alcan-
çar os objetivos e metas traçadas.

Elaborar um planejamento � nanceiro adequado é atual-
mente o melhor investimento que o empresário poderá 
fazer em seu negócio, sem o qual, corre o risco de acabar 
fracassando, tornando-se mais um nas estatísticas de que-
bra dentro dos primeiros 5 anos de vida.

*Dimitrios Asvestas,Educador Financeiro,Conselheiro da 
ABEFIN – Associação Brasileira dos Educadores Finan-
ceiros,Diretor de Responsabilidade Social da ABRAM – 
Associação Brasileira de Motociclistas,Palestrante, Con-
ferencista em programas de treinamento (In Company), 
com foco comportamental,Facilitador do Curso de Edu-
cação Financeira junto a FAAP campus São Paulo, Ribei-
rão Preto e S. J. dos Campos.

Empresário, franqueado/franqueador do setor de e-com-
merce em projeto de expansão de franquias na internet na 
gestão de 280 lojas franqueadas on line.

. Por
Dimitrios Asvestas
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O turismo de negócios consiste em um dos segmentos 
destinado aos indivíduos que viajam por circunstân-

cias de desenvolver empreendimentos com � ns lucrativos. 
Impulsionados pela motivação de fechar acordos, com-
prar ou vender produtos e serviços ou executar questões 
relacionadas a atividade de mercado, esta modalidade de 
turista tem desempenhado um papel muito importante na 
economia do país. 

O turismo de negócios torna-se um diferencial a partir 
do momento em que não possui sazonalidade quando 
comparado ao turismo de lazer, que normalmente ocorre 
em períodos de férias ou determinadas estações do ano 
propícias às atividades de recreação. Desta forma, pode-
-se considerar que este é um dos setores mais dinâmicos e 
que mais favorece � nanceiramente o núcleo receptor, pois 
o visitante de negócios além de fazer uso dos serviços de 
transporte, hospedagem, alimentação e atrativos locais, 
também usufrui de equipamentos e serviços adicionais 
necessários à sua atividade como: salões para eventos, es-
paços para feiras, equipamentos tecnológicos, e contrata-
ção de pro� ssionais técnicos.

Segundo dados da Embratur, em uma pesquisa desenvol-
vida pela Fundação Getúlio Vargas sobre o impacto eco-
nômico dos eventos internacionais realizados no Brasil, 
identi� cou-se que o turista de negócios gasta em média 
US$ 329,00 por dia. De acordo com a mesma publicação 
este número é quatro vezes maior que as despesas dos vi-
sitantes internacionais que visitam o país em viagens de 
lazer, com gasto diário de US$ 73,77. Percebe-se que o tu-
rista que viaja a negócios paga tarifas mais altas, � ca mais 
tempo no hotel e movimenta mais serviços da cidade.

Outro estudo desenvolvido pela Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos (ABEOC) em parceria com o SE-
BRAE revela que esse segmento movimentou R$ 209,2 
bilhões em 2013, o que representa uma participação de 
4,32% do PIB da economia brasileira. O Portal Brasil 
aponta que para este segmento São Paulo é a principal ci-
dade a receber estrangeiros em viagens a negócios, com 
48,3% das visitas desse tipo ao Brasil.

Este segmento tem contribuído muito para alavancar a si-
tuação econômica do país e por isso é necessário reconhe-
cer a sua importância e percebê-lo como um aliado para 
o crescimento econômico. É preciso continuar investindo 
em infraestrutura e quali� cação pro� ssional, além de po-
líticas públicas que transmitam segurança e con� abilidade 
aos potenciais investidores, possibilitando manter em ex-
pansão o crescimento desta modalidade de turismo.

Adriana Cristina Xavier -Bacharel em Turismo pelo Cen-
tro de Estudos Superiores Aprendiz – Barbacena/MG,Es-
pecialista em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas 
Florestais pela Universidade Federal de Lavras – Lavras/
MG e Especialista em Docência para Educação Pro� ssio-
nal – Senac/MG

Turismo de Negócios

. Por
Adriana Cristina Xavier
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 Um tubarão no seu tanque!

Quem tem o empreendedorismo nas veias sabe que 
não há nada como um bom desa� o para nos fazer 

crescer e romper barreiras. A� nal, desa� os signi� cam 
oportunidades. Eles nos mantêm alertas, nos fazem ex-
plorar ao máximo nossa capacidade e nos proporcionam a 
dádiva da superação.

Ouvi uma história que ilustra muito bem o que estou 
tentando dizer. Contaram-me que os japoneses adoram 
consumir peixe fresco. Contudo, o aumento incessante da 
demanda começou a causar o esgotamento dos peixes nas 
águas litorâneas do Japão. Isso levou os japoneses a desen-
volver navios pesqueiros cada vez maiores e mais so� stica-
dos, e a buscar os peixes em águas cada vez mais distantes.

Havia um problema, porém. Embora pudessem armaze-
nar enormes quantidades de peixe, os frigorí� cos desses 
navios não podiam garantir o seu frescor. Peixe congelado 
não é a mesma coisa, protestavam os consumidores. A so-
lução encontrada foi a instalação de tanques nos navios, 
de modo a manter os peixes vivos durante a viagem. O 
resultado, contudo, não foi o esperado. No cativeiro, os 
peixes � cavam apáticos e pouco se movimentavam, che-
gando a seu destino semi-mortos – nada que se parecesse 
com os tão apreciados peixes frescos. O que fazer? Dessa 
vez, a resposta foi realmente engenhosa. Um dia, alguém 
teve a ideia de introduzir pequenos tubarões nos tanques. 
Para sobreviver, os peixes eram obrigados a nadar e a se 
movimentar durante toda a jornada. É bem verdade que 
alguns eram comidos pelos tubarões. Mas a perda era pe-
quena se comparada aos lucros obtidos com a venda dos 
peixes – que agora sim, chegavam ao Japão verdadeira-
mente frescos.

A conclusão é evidente. Se até mesmo os peixes precisam 
de desa� os para se manter ativos, o que seria de nós se 
nos limitássemos a viver seguros e apáticos em nossos tan-
ques, sem nenhum estímulo, nenhuma di� culdade a ser 
superada?

Ricardo Bellino - Mentor & Entrepre-
neur in Chief School of Life Academy ®
Quem conhece o empresário carioca Ricardo Bellino cer-
tamente já o 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 
faculdade de economia, mudou-se para São Paulo e teve 
muito sucesso, a ponto de se tornar amigo pessoal e uma 
espécie de � lho adotivo de John Casablancas - dono da Eli-
te. Bellino trouxe também para o país a campanha das ca-
misetas 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 desa� o, ven-
der 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 
Minutos para o Sucesso, Midas e Sadim e Escola da Vida, 
Bellino não para. Está sempre atrás de uma nova ideia para 
implementar. Neste site, ele fala de seus projetos e dá dicas 
de como transformar uma ideia num empreendimento de 
sucesso e de como usá-la nas empresas.

Ricardo Bellino
. Por
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Antônio Vicente Golfeto
. Por

DICAS Para auxiliar empreen-
dedores enfrentarem a CRISE
01 “Como um arqueólogo, às vezes, precisamos desenter-
rar o passado para entender o presente”.
02- “Empreendedor é o agente que enxerga a oportunida-
de de negócios. Mas não basta enxergar. É preciso acredi-
tar e agir em consequência. Assumir riscos parece loucura 
para certas pessoas. Para quem enxerga, entretanto, é uma 
oportunidade”.
03- “Um empreendedor precisa de determinação e de re-
siliência, além de senso de missão de que deve mudar as 
coisas”.
04- “A vitória só chega depois que se perde o medo da 
derrota”.
05- “Tudo o que o homem constrói, foi construído – antes 
– na sua alma”.
06-“Pessoas que não conseguem lidar com o risco não po-
dem ser empreendedores. É que – para empreender – é 
preciso arriscar muita coisa, inclusive a própria reputação”.
07- “Identi� que uma necessidade e a preencha”. -

Máxima do empreendedorismo

01- “Vai mais longe quem acredita no que faz”.
02- “Quem chega no fundo do poço deve se lembrar de 
que está no melhor lugar para se tomar impulso”.
03- “O que puxou as vendas nos últimos dez anos foi jus-
tamente a con� ança no emprego e o fato de a parcela das 
prestações caber no bolso do consumidor”.-Marcelo Cio�  
04- “Crises mudam convicções”
05- “Pense diferente” -  Steve Jobs
06- “Quem quer fazer encontra um meio. Quem não quer, 
encontra uma desculpa”.
07- “Ou eu encontro um caminho ou eu o faço” - Phillip 
Sidney
08- “Uma pessoa com paixão é melhor do que quarenta 
pessoas simplesmente interessadas”- E.M. Forster
09- “Porco esperto não engorda”.- provérbio chinês
10- “Quando o patrão senta, o empregado deita”. - pro-

vérbio mineiro
11- “Kriten é palavra grega que dá três palavras na língua 
portuguêsa. São elas crise, crítica e critério”.
12- “A inadimplência sobe de elevador mas desce de esca-
da”.
13- “A verdade não muda. Nós é que mudamos”.- W. Hegel
14- “Pessimista � cam famosos. Otimistas � cam ricos”.
15- “O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher en-
tre dois males, escolhe os dois”.- Oscar Wilde
16- “O mundo está mostrando que, quem tem a deman-
da, controla a oferta”.

Antônio Vicente Golfeto

Assessor - técnico do Instituto de Economia da Associa-
ção Comercial e Industrial de Ribeirão Preto desde 1 965; 
Professor de Economia e de Ciência Política do Centro 
Universitário “Barão de Mauá”; Comentarista da EPTV 
- 1988/1996; Comentarista do Sistema Clube de Comu-
nicação (Ribeirão Preto), desde 1997; Professor de Ética 
Empresarial e de Filoso� a das faculdades Reges, desde 
agosto de 2008.
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Como você administra seu 
dia?
E como você administra o seu dia? Na questão do tempo 
todos nós recebemos um crédito diário de 24 horas, ou 
1.440 minutos. É uma distribuição igualitária, não impor-
ta quem você seja, um empresário, um auxiliar de escritó-
rio, um morador de rua, todos ganham esse crédito que 
termina no � nal do dia e um novo crédito é feito no dia 
seguinte (a menos que você morra).

O problema é o que você faz com ele. Como você aproveita 
ou gasta esses minutos no seu dia. Qual é o seu sentimento 
no � nal desse dia? Frustração, stress, realização, alegria?

Pense agora na seguinte frase:

“Só colocamos em nossa agenda aquilo que consideramos 
verdadeiramente importante para nós”.

O que você acha? Concorda ou não? Eu a considero uma 
grande verdade porque se eu estiver fazendo algo que é 
realmente importante para minha carreira ou para uma 
realização pessoal então é uma a� rmação verdadeira. Mas 
se em seguida eu acessar um site de relacionamento, ou for 
jogar Candy Crush então neste momento é isto que estou 
considerando importante e assim ele passa a fazer parte da 
minha agenda.

Perceba o jogo de palavras: O que estamos fazendo em 
cada momento é o que consideramos importante, senão 
estaríamos fazendo outra coisa! E o maior problema em 
tudo isso não é o que eu faço, é a prioridade e o quanto de 
tempo que eu dedico a cada atividade.

Vamos agora acrescentar outro conceito que está intima-
mente ligado às coisas que consideramos importantes. Va-
lores são todo o conjunto de características de uma pessoa 
que determinam como ela se comporta e interage com 
outros indivíduos. Todos nós temos um grande número 
de valores, que � cam disputando a primazia em cada cir-
cunstância. Vejam alguns exemplos:

Poder – característica de altos executivos e políticos.
Liberdade – pessoas que gostam de viajar, não se sentem 
bem num trabalho repetitivo.
Aprendizado – pessoas que vivem fazendo cursos, estu-
dando sempre coisas novas.
Bem estar – pessoas que prezam o conforto.
São esses valores que na realidade governam nossas deci-
sões e estão relacionados a critérios, que são as condições 
que fazem sentido para a pessoa.

Muito do stress que as pessoas sentem não vem de terem 
coisas demais para fazer. Ele vem de não terminarem o 
que começaram. Isso faz algum sentido para você?

O auto-conhecimento é uma � gura importantíssima para 
começarmos a administrar melhor nossas atividades. O 
que é realmente importante para você? O poder é um 
valor mais importante para você do que o aprendizado? 
Qual é a classi� cação do relacionamento familiar, é mais 
importante ou menos importante que o poder? Quando 
você é consciente de seus valores é mais fácil analisar e 
decidir por uma ação que vai ajudar a você a atingir seus 
objetivos e também vai ajudá-lo a encontrar um equilíbrio 
de vida pessoal e pro� ssional.

Uma primeira sugestão para conseguir a mudança é 
deixar de usar a frase “Não tive tempo….” e passar a usar 
“Não dei prioridade…”. veja que algumas vezes isso pode-
rá magoar o outro como no seguinte caso:

– “Puxa, não tive tempo de ir à sua festa de aniversário; é 
que aconteceram dezenas de coisas…
Quando na verdade você não foi na festa porque você deu 
prioridade a outras coisas pois naquele momento você jul-
gou que eram mais importantes que ir na festa.

Para concluir, quero lembrar que as ferrramentas de admi-
nistração de tempo ajudam para planejar suas atividades, 
mas elas não ajudam a priorizá-las, e isso é uma atividade 
e responsabilidade só sua.

*Adolfo A.Danieli é coach certi� cado pela Sociedade Bra-
sileira de Coaching e BCI Behavioral Coaching Institute. 
Engenheiro eletrônico, com sólida carreira orientada para 
a Área de Tecnologia de Informação, com profundos co-
nhecimentos de Implantação de Processos e Qualidade, 
Gerenciamento de Mudanças e Treinamento.

Adolfo A.Danieli
. Por
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Lançamento Grupo BNI Elite Santos reuniu aproximadamente 250 empresá-
rios em Santos
O Lançamento o� cial do Grupo BNI Elite foi realizado no dia 26 de fevereiro nas dependências do Mendes Plaza Ho-
tel na cidade de Santos  e contou com a presença de aproximadamente 250 empresários dos mais diversos segmentos 
de toda baixada santista..

O BNI tem a � loso� a que é o “Givers Gain”, cuja a tradução seria como “ganhar contribuindo”. O que quer dizer isso? Se 
eu ajudar você, você vai se sentir inclinado a me ajudar no meu negócio. Nem sempre você tem a oportunidade de me 
ajudar, mas você pode ajudar um outro colega, que eventualmente me ajuda. Um ajudando ao outro e todos ajudando 
ao grupo, porque o sucesso do grupo é o sucesso de cada um individualmente.

Abril de 2016



Março de 2016
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Diretor do Grupo Empresários participou da 9ª Edição Mobile Inteligence 
2.0 em São Paulo
Jamir Silva, diretor do Grupo Empresários esteve no dia 17 de março na Capital Paulista participando da 9ª Edição 
Mobile Inteligence 2.0 uma promoção da CorpoBusiness e realizado nas dependências do Transamérica Prime Inter-
nacional e contou com a presença de diretores e colaboradores de grandes empresas brasileiras dentre elas  Coca Cola, 
Editora Abril,NetShoes,Camelo� , Easy Táxi.

Mercado mobile no Brasil cresce cada vez mais
A explosão nas vendas globais de smartphones está provocando uma reviravolta no ranking dos maiores mercados 
consumidores deste tipo de dispositivo. Este ano, a China deve ultrapassar os Estados Unidos, galgando a primeira 
posição em vendas de smartphones. A previsão já em 2016 é de que o Brasil deve ultrapassar o Reino Unido, posicio-
nando-se atrás de China, Estados Unidos e Índia.
Segundo dados divulgados pela Anatel em janeiro de 2015, o número de terminais móveis ativos com acesso à internet 
cresceu 99% em apenas um ano, passando de 20,6 milhões, em 2010, para 41,1 milhões em 2011. Este número repre-
senta mais da metade do número de internautas brasileiros, que chega a 94,2 milhões, de acordo com dados do Ibope 
Media de dezembro de 2012.

Sobre a Corpbusiness
A Corpbusiness tem como missão contribuir para o desenvolvimento de setores e competências empresariais, distri-
buindo informações e conhecimentos essenciais aos diversos negócios.

Visite o site www.corpbusiness.com.br e saiba tudo sobre como participar dos eventos da Corpbusiness.

Abril de 2016



 Ribeirão Preto - ACIRP participa de Audiência Pública so-
bre a Região Metropolit
No dia 14 de março, representantes da  ACIRP - Associa-
ção Comercial  Industrial de Ribeirão Preto participaram 
da primeira Audiência Pública sobre a criação da Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto, realizada na sede da As-
sociação de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Ri-
beirão Preto (Aeaarp).

Estiveram presentes no encontro o presidente da ACIRP, 
Antonio Carlos Maçonetto; o gerente do Instituto de Eco-
nomia, Antônio Vicente Golfeto e o coordenador de Rela-
ções Institucionais, Paulo Bueno; deputados federais e es-
taduais, a prefeita Dárcy Vera, representantes do governo 
do Estado, prefeitos e vereadores da região, além de repre-
sentantes de entidades civis, órgãos de classe e imprensa.
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Ribeirão Preto - Presidente da ACIRP, Antonio Carlos Maço-
netto, recebeu a Agência Investe São Paulo e o Lide Interior 
SP
O Sebrae-SP, em parceria com a ACIRP, Sincovarp e Acomac, lançou no dia 15 de março os projetos de comércio e 
indústria da construção civil 2016-2017.
A ACIRP foi representada pelo diretor José Carlos Spanghero, que ressaltou a importância do projeto para a área da 
Construção Civil.
Durante o evento, foram apresentadas sugestões de melhoria da gestão da empresa e inovação, além de melhorias no 
ponto de venda e dos processos. Também houve espaço para networking e troca de cartões!

O presidente da ACIRP, Antonio Carlos Maçonetto, rece-
beu a Agência Investe São Paulo e o Lide Interior SP para 
conversar sobre o Programa Paulista de Apoio às Expor-
tações.
Ribeirão Preto vai receber os eventos SP Export e o Pou-
patempo do Exportador, e a reunião foi para discutir for-
mas de apoio e subsídio que a ACIRP pode oferecer! No-
vidades estão por vir.

Fonte: assessoria de imprensa ACIRP
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Revista Empresários - Turismo - Pousada Quatro Estações 
de Pinhal aumenta em 50% a capacidade de hospedagem

Abril de 2016

Situada em Santo Antônio do Pinhal, a 170 km de São 
Paulo, a Pousada Quatro Estações de Pinhal arrendou este 
mês a pousada vizinha, a Ville Sans Souci.

A fusão representa aumento de 50% na capacidade de hos-
pedagem da Quatro Estações de Pinhal, que anteriormen-
te operava com 10 chalés e agora passa a
operar com 15. 

“A partir de 4 de abril, a Ville Sans Souci deixa de funcio-
nar com este nome e será integrada a Quatro Estações de 
Pinhal”, anuncia Adriano Barbosa,
proprietário e administrador. “Os novos cinco chalés en-
traram para o nosso escopo na categoria Chalés Suíte”.

De acordo com Adriano Barbosa, proprietário da Quatro 
Estações, o motivo para arrendar o estabelecimento vizi-
nho foi o aumento na demanda por
hospedagem, principalmente aos � ns de semana. 

Entre os desa� os, explica Barbosa, está uni� car a identida-
de visual das duas pousadas, integrando os dois ambientes 
em um só, e “embora não seja bem
um desa� o, mas sim um compromisso, vamos direcionar 
os nossos esforços para dar continuidade na qualidade dos 
nossos serviços, garantindo o atendimento
personalizado característico da Quatro Estações de Pi-
nhal”, conclui.  

Para os clientes antigos da Ville Sans Souci, � ca também o 
compromisso da qualidade de serviços lá oferecidos, além 
de poderem contar com outras
comodidades, como o restaurante, serviço de quarto, ser-
viço de piscina e pagamentos com cartão de crédito. 

Sobre a Pousada Quatro Estações de Pinhal 

Fundada em 2007, em termos de infraestrutura, a Pousada 
Quatro Estações de Pinhal possui o Bistrô Seu Beneditú, 
15 chalés com estacionamento, Wi-Fi,
lareira, frigobar, telefone, DVD, TV a cabo com mais de 
100 canais, cama Queen Size, e todos os banheiros são 
equipados com secador de cabelo. No que
se refere a lazer, a Pousada Quatro Estações de Pinhal ofe-
rece uma jacuzzi aquecida e uma piscina, salão de jogos, 
uma confortável sala de estar, além
disso, na área externa há um aconchegante espaço para 
quem desejar passar algumas horas entretido com uma 
boa leitura. Para mais informações e
reservas

www.pousada4estacoesdepinhal.com.br ou ligue (12) 
3666-2260






