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Conhecer as necessidades dos clientes é uma tarefa ainda 
difícil para os vendedores, pois a ansiedade de vender é 
maior do que a de fazer perguntas inteligentes em mo-
mentos estratégicos. Uma das técnicas de venda mais 
interessante, para vender tanto produtos quanto serviços, 
é fazer perguntas ao prospect. Seguem as 10 razões mais 
frequentes para um pro� ssional de vendas fazer pergun-
tas

1. Para conseguir informações sobre as necessidades do 
prospect: Antes mesmo de iniciar o processo de venda, 
você precisa fazer um levantamento de necessidades. É 
preciso compreender as intenções, sensibilidades, prefe-
rências e passos no processo de compra do cliente. Você 
também precisa de fatos importantes relacionados à com-
pra, bem como quem estará envolvido no processo deci-
sório. A melhor forma de conseguir essas informações é 
perguntando.

2. Para conseguir feedback: Antes de conseguir vender o 
seu produto ou serviço, você realmente tem que se “ligar” 
no prospect. Existe uma gama de sinais que podem ser 
usados como fontes de feedback nesta construção de re-
lacionamento.
Uma delas é analisar a linguagem corporal. Eles estão in-
clinados em sua direção? Seus olhos estão fechados? Pa-
recem indiferentes? Você poderá descobrir muitas coisas 
assim. Eles usam descrições realistas ou parecem estar es-
condendo algumas informações? Além disso, você pode 

usar perguntas para conseguir retorno sobre como você 
está indo em termos de direcionamento, conteúdo e pro-
fundidade na argumentação. Por exemplo, você pode per-
guntar:
– Como você acha que esta característica se encaixa aos 

objetivos que você acaba de descrever?
– Como você vê este sistema trabalhando na sua empre-
sa?
– Que outros adicionais você acha que precisa para resol-
ver suas necessidades especí� cas?

3. Para expressar seu interesse e mostrar como você se im-
porta: Desde que o primeiro vendedor tentou a primeira 
venda, sabe-se que a imensa maioria das pessoas adora fa-
lar de si mesmo. Se você lhes der a chance, vão disparar a 
contar sua vida em um tempo su� ciente para você efetuar 
sua venda.
Uma das melhores formas de fazer uma pessoa começar a 
falar é mostrando interesse nela e em suas opiniões. E uma 
das melhores formas de mostrar interesse é fazer pergun-
tas abertas, que dão ao prospect “permissão” para com-
partilhar suas ideias e opiniões. As perguntas que você 
pode utilizar incluem:
– Como você planeja usar o seu computador?
– Quais são as situações em que você imagina utilizar os 
nossos serviços?

4. Para engajar prospects em uma discussão: Embora 
numa situação ideal o prospect esteja lhe dando atenção 
total, de fato, existem muitas situações competindo co-
nosco. Objetos na sala, papéis, interrupções, pensamentos 
sobre outras coisas a fazer, etc. Com esse tipo de compe-
tição, é bem capaz que sua argumentação e, portanto, sua 
chance de vender seja perdida. Essa é outra forte razão 
para “agitar” sua apresentação com mais perguntas. Assim 
que o prospect começar a responder suas perguntas, você 
estará ganhando a con� ança desse cliente.

5. Para identi� car as semelhanças com o prospect: Outro 
princípio bastante aceito em venda é que as pessoas gos-
tam de comprar de vendedores mais amigáveis. Os pros-
pects tendem a desenvolver uma sensação de conforto 
com gente semelhante. Algumas vezes, essas semelhanças 
são bastante evidentes. Viver no mesmo bairro, crianças 
no mesmo colégio, mesma igreja, etc. Outras vezes, é pre-
ciso trabalhar um pouco para descobrir as semelhanças. 
Aqui, mais uma vez, as perguntas surgem como ferramen-
tas para estimular as pessoas a começarem a falar sobre 
elas mesmas e seus interesses. Municiado dessas informa-
ções, você está na posição perfeita de identi� car as seme-
lhanças pessoais, pro� ssionais, morais, � nanceiras, etc.

6. Para dar ritmo a sua apresentação: Um dos erros mais 
comuns é acelerar a sua apresentação, mostrando porque 
o prospect não pode mais viver sem o que você vende. A� -
nal, você já deve ter feito essa apresentação centenas de 
vezes, para centenas de pessoas, em centenas de condições 
diferentes. Então, evite andar no piloto automático, adapte 
para ele a negociação, esse é o grande diferencial.

Como conhecer e identi� car 
as necessidades do cliente 
por: André Silva
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André Silva -  Dinâmico, motivacional e, principalmente, 
focado na prática e em resultados. Este é o per� l de André 
Silva, especialista em treinamentos de atendimento, moti-
vação, vendas e liderança. Com longa experiência na área 
de vendas, suas palestras personalizadas possuem a com-
binação de conteúdo ideal para o sucesso dos negócios e 
para desenvolver pro� ssionais que buscam um diferen-
cial competitivo perante os concorrentes. Alia a expertise 
de quem já atuou no segmento – e sabe perfeitamente os 
desa� os das corporações – com o conhecimento teórico 
sobre o mercado de vendas, e, desta forma, promove trei-
namentos que transformam e trazem ideias para motivar 
e vender.
Há dez anos, André Silva dedica-se exclusivamente a car-
reira de palestras em todo o território nacional. Ao longo 
do período, treinou mais de 80 mil pro� ssionais e atuou 
com expressivos clientes corporativos, além de ter partici-
pado dos principais eventos de vendas da América Latina 
e ser colunista da Revista Venda Mais.

Do planejamento ao pós venda, André Silva tem a real no-
ção da importância de todo o conjunto de ações para a e� -
cácia dos resultados corporativos e para fazer com que os 
vendedores trabalhem com paixão, entusiasmo e saibam 
realizar o desejo dos seus clientes.

7. Para provar que você é alguém com quem se pode con-
versar: Quando seu produto ou serviço é complexo ou 
é considerado uma decisão importante pelo prospect, 
a con� ança passa a ser um ingrediente indispensável na 
venda. Você quer que seu prospect acredite que você tem 
os interesses dele em mente e que está totalmente dedi-
cado a ajudá-lo a resolver as suas necessidades. Em ou-
tras palavras, que você é o tipo de vendedor com quem ele 
pode se sentir à vontade, discutindo coisas importantes e/
ou pessoais. Parte da construção dessa con� ança é o jeito 
que você utiliza a sua voz e o jeito que faz perguntas.

8. Para demostrar o seu conhecimento: Perguntar também 
é uma forma de demostrar seu conhecimento em determi-
nadas áreas. Na maioria das vezes, o cliente entende muito 
mais do produto ou serviço que o vendedor, e as pessoas 
gostam de comprar de quem entende. Ao fazer perguntas 
detalhadas sobre os usos potenciais que o cliente fará do 
que compra, você pode demonstrar o quanto entende do 
assunto.

9. Para deixar o prospect mostrar o seu conhecimento: 
Embora muitos prospects queiram ter certeza de que você 
realmente entende do assunto, eles também querem que 
você respeite o conhecimento deles. Ao fazer perguntas, 
você dá ao prospect uma oportunidade de ilustrar os co-
nhecimentos e técnicas que ele tem. Também lhe dá mais 
argumentos especí� cos sobre a maneira de conduzir a 
venda. Você pode utilizar perguntas do tipo:
– No seu ramo, parece haver a tendência de utilizar dois 
sistemas diferentes. Você poderia me explicar por que isso 
acontece?

10. Para fazer com que andem na direção que você quer: 
Para aqueles que acham que para vender é necessário 
conduzir, adicionei mais esta razão à lista. Se você sabe 
para onde está conduzindo o prospect (obviamente para 
comprar de você), a melhor maneira de levá-lo para lá é 
fazendo perguntas. Cada vez que o prospect disser sim ou 
� zer uma escolha, ele terá aumentado seu investimento 
em você ou na decisão de comprar de você. Por exemplo:
– Você quer amarelo ou azul?
– Quais destas características atendem melhor as suas ne-
cessidades?
Essa fase da venda é fundamental, pois você mostra um 
interesse real nas necessidades dos seus clientes para de-
pois oferecer soluções personalizadas. Não tente vender 
sem primeiro entender, esse é o segredo dos campeões de 
vendas.
O que achou das dicas? Qual a sua opinião sobre os tópi-
cos apresentados?
Um abraço e ótimos negócios.
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 Fernando Moura

O jogo da “Quarta Revolução industrial” já começou.

É bem verdade que estamos com a economia não nos 
seus melhores dias, e ainda enfrentamos uma turbulência 
na política brasileira, mas certamente o Brasil encontra-
rá em breve o caminho do crescimento. Evidentemente 
temos preocupações imediatas com os negócios do ano, 
atingir as metas e avançar neste cenário bastante difícil, 
contudo temos que pensar mais a frente. Estou falando de 
um futuro que já se aponta no horizonte onde toda a eco-
nomia global será afetada e temos que adaptar as nossas 
empresas rapidamente para este ruptura com o mercado 
atual.  No início de 2016, foi debatido com intensidade o 
fenômeno chamado de “Quarta Revolução Industrial” no 
Fórum Mundial em Davos. Toda a sociedade global e con-

sequentemente todas as indústrias existentes estão diante 
de ameaças, mas também de oportunidades exponenciais.

Diante do que virá temos que pensar diferente, não ape-
nas “pensar fora da caixa”, pois não haverá mais “a caixa”. 
Todos os nossos mais desgastados hábitos criaram o que 
é conhecido como “marcas de rodas de carroça” no nos-
so cérebro.  Quanto mais usamos um caminho neural, 
mas desenvolvido ele � ca. Esta é uma ótima característica 
quando você está aprendendo a tocar um novo instrumen-
to, por exemplo – todas as vezes que você encosta os seus 
dedos nas cordas ou teclas, você reforça o caminho daque-
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le movimento e, normalmente, se torna melhor. Contudo 
isto também é o que nos mantém travado no mundo dos 
negócios. Pensar o mesmo sem inovação voltada para as 
mudanças profundas que estão acontecendo está fadado 
ao fracasso.  Mas lembre-se que o cérebro humano é “neu-
roplástico” e pode mudar os caminhos.

Trilhar novos caminhos é um tanto assustador e requer 
audácia e coragem. Os novos modelos assustam. E um 
indicativo de quão assustador eles são, é a contagem e 
agressividade de seus inimigos. Alguns exemplos das lutas 
inglórias, contra as mudanças são: as empresas de TV pa-
gas contra o Net� ix, as operadoras móveis contra o What-
sApp, as redes hoteleiras contra o Airbnb e os taxistas 
contra o Uber. Tentam preservar seus antigos modelos de 
negócio, querem trilhas pelas “rodas da carroça”. Mas seus 
clientes tem todos um ponto em comum:  querem assistir 
� lmes e séries quando quiserem e não quando a operado-
ra quiser, querem mandar uma mensagem via WhatsApp 
ao invés de fazer uma ligação ou enviar um SMS, querem 
pagar menos pela hospedagem, e querem escolher o meio 
de transporte individual. Punir seus clientes, querendo fa-
zer negócios com eles “da velha maneira” restringindo o 
acesso aos novos serviços é sinal claro de quão desespera-
da � cou a situação da empresa e quão limitada foi a visão 
estratégica de seus executivos.

É fundamental que os executivos modernos compreen-
dam que as mudanças que estão ocorrendo acontecem 
em ritmo exponencial e não linear como no passado. Os 
próprios modelos de negócio estão sendo colocados em 
cheque, mesmo os consolidados por décadas de sucesso. 
Assim, repensar o propósito e criar novos modelos de ne-
gócio, mesmo que à custa de canibalização do atual, pas-
sam a serem requisitos de sobrevivência. O status quo deve 
ser questionado e para isso não é su� ciente olhar apenas 
para seus concorrentes, mas para todos os lados. O seu 
novo concorrente provavelmente não virá de um grupo já 
conhecido de empresas.

O executivo deve ter uma visão multidisciplinar, ter uma 
equipe diversi� cada, ágil e � exível, para pensar de forma 
criativa. Pensar em mais criatividade e inovação e menos 
controle. O antigo pensamento linear tende a manter o 
status quo e incentivar uma inovação incremental: o que 
aconteceu nos últimos cinco anos será uma amostra dos 
próximos cinco. Mas a mudança exponencial signi� ca que 
os próximos cinco talvez correspondam ao volume de mu-
danças dos últimos quinze ou vinte anos. É uma mudança 
no modelo mental e ainda temos líderes que estão apega-
dos a conceitos da onda anterior, tais como: meu o Data 
Center, nuvem é insegura, BYOD é de alto risco, DevOps 
apenas para sistemas pequenos e móveis, etc.

Mas o que devemos re� etir com rela-
ção às decisões futuras:
1.     Que tecnologias terão maior impacto na minha em-
presa e no meu setor de negócios nos próximos anos? O 
foco não é mudar o setor de atuação, mas é estar prepara-
do para sobreviver nele.

2.     Que novos modelos organizacionais e de funciona-
mento ágil de TI deverei adotar?

3.     Que devo levar de evangelização para a minha orga-
nização? Toda a organização terá que trabalhar no novo 
modelo.

Para isso o modelo mental deve mudar, temos que mu-
dar o caminho e não usar as antigas “marcas de rodas de 
carroça” que adquirimos e focarmos na e� ciência para 
inovação; partir de uma cultura estritamente hierárquica  
para dar prioridade a uma colaborativa; de ERP e servido-
res para “Mobile First”, “Cloud First”, Apps; do “não” para 
“sim”; do Waterfall para DevOps; de suporte operacional 
para estratégico e parceiro de negócios

 É um novo per� l, uma nova maneira de levar seus pro-
dutos para os clientes. O jogo da “Quarta Revolução In-
dustrial” já começou, esteja preparado para jogá-lo para 
vencer!

Fernando Moura
“Formado em Ciências da Computação pela PUC de São 
Paulo com pós-graduação em Marketing (ESPM) e diver-
sas certi� cações em Tecnologia de TI no exterior. Fernan-
do Moura hoje conta com mais de 40 anos de experiência 
na área de TI desenvolvida em empresas multinacionais 
tais como IBM, Cisco Systems, Novell, SAP, Fast Lane, 
com experiência nacional e internacional assumindo di-
versos cargos durante estes anos. Atualmente ocupa o car-
go de Head Of Marketing para todo o Grupo Multirede 
que tem escritórios no Brasil, Estados Unidos, Colômbia, 
Peru, Chile e Angola.
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O que você fez ultimamente 
que te deixou orgulhoso?

É preciso encontrar signi� cado naquilo que fazemos dia-
riamente, para que o trabalho ocupe um espaço real na 
vida e não seja uma fonte de frustração e infelicidade.
Me lembro nitidamente da expressão de um programador 
de so� ware quando trabalhei como consultor no projeto 
de um Portal Imobiliário alguns anos atrás.
Estávamos todos reunidos para dar início à total remode-
lação do portal, que tinha alguns milhões de visitas por 
mês e seria reconstruído do zero em menos de 7 meses. 
A equipe tinha 25 pro� ssionais entre Webdesigners, Pro-
gramadores, Arquitetos de Informação, Gerentes de TI e 
Desenvolvedores.
Como consultor, cheguei à empresa e senti algum desâ-
nimo quanto ao dia-a-dia de trabalho, mas também uma 
empolgação com o novo projeto e com a chegada de ou-
tros pro� ssionais para dar conta da empreitada. Era preci-
so dar sentido àquele trabalho.
Quando abri minha apresentação, perguntei quais eram os 
três grandes sonhos do brasileiro. Aos poucos as respostas 
foram surgindo: “carro do ano”, viajar para outro país”, até 
que surgiu a resposta que eu precisava: “casa própria”.
Aproveitei a deixa e expliquei ao grupo o meu ponto de 
vista: não estávamos ali apenas para refazer o site, nossa 
missão era maior que isso. Estávamos ali para ajudar as 
pessoas que visitavam o site a encontrar sua próxima casa.
Subitamente, o clima mudou. Alguém na sala murmurou: 
“balela”, mas a maioria concordou. Com esta missão clara, 
passamos o dia planejando o projeto e sempre tínhamos 
em mente que se o novo portal respondesse a esta neces-
sidade (encontrar um novo imóvel), teríamos sucesso no 

nosso objetivo.
Um dos programadores veio me agradecer no intervalo: 
“Cara, muito obrigado! Eu sempre achei que fosse um 
mero Programador, nunca tinha visto meu trabalho desta 
forma. Acabei de me casar e vamos ter uma � lha, e estou 
procurando uma casa maior para onde me mudar. Você 
deu um sentido para o meu trabalho. Obrigado por isso!”
A sensação é indescritível. Nunca vou me esquecer do bri-
lho nos olhos daquele cara, nem da importância de enxer-
gar algo maior naquilo que fazemos.
Pode-se apenas dar aula, por pode-se transmitir o conhe-
cimento. Pode-se apenas costurar, ou vestir a auto-estima 
das pessoas. Pode-se apenas cortar mato dos jardins, ou 
embelezar as cidades. Pode maquiar alguém, ou transfor-
mar sua expressão. Podemos colocar um pouco da nossa 
magia em quase todos os trabalhos.
Hoje, sempre que um aluno me pede orientação, tento aju-
dá-lo a encontrar o real sentido naquilo que ele faz, ou a 
encontrar outro trabalho que faça sentido para ele. Essa é 
parte do meu trabalho, e me orgulho muito disso.

Diretor Geral da Web Estratégica Consultoria Digital, pos-
sui MBA em Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Var-
gas), Co-Criador do Conteúdo de Resultados, Co-Criador 
do Checklist SEO, Co-Fundador do A� liados Brasil, Con-
sultor de Marketing Digital, é pro� ssional da web desde 
1998. Professor em mais de 5 MBA’s de Marketing. Pales-
trante em diversos eventos de Marketing Digital.

Rafael Rez

www.rafaelrez.com.br
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Reunião da Comunitas na ACS - Conselho será formado para elaborar um pla-
nejamento estratégico para Santos para os próximos 30 anos

 
Um conselho será formado para elaborar um planejamen-
to estratégico para a cidade de Santos para os próximos 30 
anos. A decisão foi tomada , durante reunião na Associa-
ção Comercial de Santos (ACS) com integrantes da Orga-
nização Comunitas. A entidade, por meio do Programa 
Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, tem como ob-
jetivo contribuir para o aprimoramento dos investimentos 
sociais corporativos e estimular a participação da inicia-
tiva privada no desenvolvimento social e econômico do 
país.
O presidente da ACS, Roberto Clemente Santini, recebeu, 
entre os convidados, a presidente da Comunitas, Regina 
Esteves; o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa; o 
presidente da Cosan, Marcos Lutz; e o presidente do con-
selho de administração do grupo Cosan, Rubens Ometto; 
além de secretários municipais, empresários, diretores e 
sócios da ACS.

Após duas horas de apresentações de dados e debates en-
tre os participantes, foi acertado que é necessária a criação 
de um conselho, como garantiu a presidente da Comuni-
tas, Regina Esteves.

“Muitos querem saber como seria a participação efetiva 
dos empresários, como eles poderiam opinar, participar 
do conselho. Acredito que deverá ser formado não só por 
empresários do Porto e do comércio, mas também por ar-
tistas, pessoas ligadas à cultura e ao esporte”.

Diagnóstico da cidade
Durante a reunião, primeiramente foi apresentado pelo 
prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, um balan-
ço sobre metas que vêm sendo alcançadas pela adminis-
tração municipal em diversos setores, como a redução de 
despesas e a diminuição da mortalidade infantil.

Segundo o prefeito, a receita está impactada devido à cri-
se econômica pela qual o País passa este ano. Em relação 
às despesas, cortes têm sido feitos permanentemente para 
manter o equilíbrio.

“Estamos cumprindo todas as metas. Em relação às despe-

“O Juntos visa melhoria da gestão pública municipal por 
meio do engajamento de diversos setores da sociedade e, 
numa ampla participação, que se consiga chegar à melho-
ria da gestão com a entrega de serviços de qualidade. Mas, 
ao mesmo tempo, que haja uma evolução do que a gen-
te tem como modelo de gestão pública no País. A grande 
missão é juntar os setores para uma agenda comum. A 

gente traz conceitos de e� ciência da gestão pública, co-
-criação com a sociedade e a sustentabilidade através da 
governança participativa. Hoje discutimos o futuro de 
Santos, como será direcionada. É um tipo de participação 
que a sociedade tem  que ser protagonista. O próximo pas-
so é organizar o conselho da cidade”.

Após essa de� nição, o presidente da ACS, Roberto Cle-
mente Santini, ressaltou que esse conselho precisa, im-
prescindivelmente, ser independente politicamente.
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sas, cumprimos além da meta estabelecida, o que permite 
à Prefeitura ter uma saúde � nanceira estável, honrando 
seus compromissos. Nossa meta é avançar cada vez mais 
no corte de despesas, incrementar as receitas sem aumento 
de impostos, para que a gente possa ter equilíbrio dentro 
das contas da prefeitura, honrando compromissos, princi-
palmente preservando investimentos que temos previstos 
para cidade”.

Para ele, a maior di� culdade da gestão pública é a descon-
tinuidade, uma vez que a cada eleição pode ocorrer mu-
dança de governo. E, sendo esse planejamento criado por 
uma organização que não depende apenas da administra-
ção municipal, o entrave seria vencido.

“Pela Comunitas podemos criar uma agenda da Cidade, 
que não é da prefeitura ou do prefeito. Assim, cada gover-
nante que assumir se comprometerá a cumprir esta agen-
da”.

Na sequência, houve uma apresentação da Price Water 
House Coopers (PWC), uma das maiores prestadoras de 
serviços pro� ssionais do mundo nas áreas de auditoria 
e consultoria, que mostrou um diagnóstico da cidade de 
Santos.

Andre Marinho, sócio da PWC, apresentou aos partici-
pantes pontos que precisam de maior re� exão, entre eles 
como aumentar a renda média do santista e como desen-
volver capital intelectual.

Ao � m, o presidente do grupo Cosan, Marcos Lutz, res-
saltou que é muito importante para Santos, que está dire-
tamente ligada ao setor externo brasileiro, um dos poucos 
que se sustentam na economia de hoje, ter uma participa-
ção da comunidade em um plano de longo prazo. “A so-
ciedade estará aqui ainda. É importante que ele (conselho) 
seja gerido pela comunidade ao longo do tempo. Deve ter 
legitimidade para ser reconhecido pela sociedade como 
representante dela”.

E disse que a participação dos empresários é essencial. 
“Cada empresário tem a visão do seu setor com mais cla-
reza. Por isso, é importante que eles tragam essa visão para 
ser debatida no conselho, que tem pessoas com pontos de 

vista divergentes, para que a gente chegue num consenso”.

Rubens Ometto rati� cou a opinião e disse que a partici-
pação dos empresários é essencial. “É um debate demo-
crático, cada um tem um ponto e vista. Mas, temos que 
pensar na cidade e na sociedade acima disso. Você conse-
gue montar um programa de médio e longo prazos, sem 
alterações que dependem de quem está no comando da 
cidade”.

Sobre a Comunitas e o programa Jun-
tos
Por meio do envolvimento de diversos atores, a Comuni-
tas estimula e fomenta ações conjuntas com o propósito 
comum de promover o desenvolvimento sustentável. A 
organização conta com o apoio de líderes de grandes em-
presas, engajados nas várias frentes de atuação.

A convicção da Comunitas é de que as empresas brasi-
leiras podem contribuir, de maneira signi� cativa, para a 
superação dos problemas de ordem econômica e social 
em várias regiões do país, uma vez que enfrentam desa� os 
crescentes em seus negócios para a melhoria da gestão, na 
qualidade e no impacto social de seus investimentos.

O foco das operações da Comunitas está no estabeleci-
mento de parcerias para produzir e multiplicar o conheci-
mento necessário para o avanço da participação das em-
presas, da sociedade e do poder público na resolução de 
entraves ao desenvolvimento do país.

A Comunitas atua em várias frentes, com destaque para 
projetos como o BISC (Benchmarking do Investimento 
Social Corporativo), o Encontro de Líderes, a divulgação 
de Boas Práticas e o Juntos pelo Desenvolvimento Susten-
tável, programa de aprimoramento da gestão pública mu-
nicipal.



Julho de 2016

Riscos, Crises e Surpresas 
Previsíveis: Como executivos  
e o conselho de administra-
ção podem ser os últimos a 
saber... tarde demais

Em um cenário de incertezas, complexidade  e constantes  
mudanças saber tomar os riscos certos, escutar e engajar 
a organização estão entre algumas das competências de li-
derança essenciais para aumentar as chances de sucesso de 
iniciativas comerciais e estratégicas da empresa.
Casos de grandes projetos no Brasil e no exterior, que 
transformaram-se em prejuízos para acionistas, desastres 
e catástrofes ambientais, atestam a importância  e a urgên-
cia do tema para lideranças em todos os níveis hierárqui-
cos.
 
Iniciativas estratégicas podem  fracassar  por diversas  ra-
zões. No entanto, independente da  razão do fracasso, de-
vemos nos perguntar -   Foi uma surpresa para todos os 
envolvidos? 

A boa notícia é que crises em tais iniciativas raramente são 
uma total surpresa para todos os envolvidos. Quase sem-
pre, alguns colaboradores  já haviam percebido e tentaram 
avisar a organização. Algumas vezes, avisos de fora da or-
ganização já sinalizavam problemas à frente. Em outros 
casos, a comunicação informal, ou a “rádio corredor”, já 
tratava o assunto informalmente no “cafezinho”. 
Pesquisas indicam que os funcionários envolvidos em um 

projeto da empresa podem reconhecer, com uma certa an-
tecedência, quando os projetos dos quais participam estão 
caminhando para o fracasso. 
A má notícia é que muitos tentam comunicar suas preocu-
pações para os principais executivos e tomadores de deci-
são, mas sentem que não são ouvidos, e alguns  nem ten-
tam mais avisar, porque acreditam que não serão ouvidos. 
Resultado: riscos importantes passam despercebidos, ou 
são ignorados, até que seja tarde demais. O projeto entra  
em colapso, deixando a alta administração  e o conselho 
ao � nal perguntando-se o que deu errado, quando nada 
mais pode ser feito além de tentar gerenciar uma crise.
Análises, inquéritos e auditorias pós-fracasso não raro 
descobrem uma série de alertas sob a forma de e-mails e 
até mesmo de relatórios completos sobre riscos ignorados, 
lições não aprendidas e ações corretivas e preventivas não 
tomadas. 

Isso evidencia um tipo de falha de liderança que cria as 
condições ideais para surpresas previsíveis e desastres 
anunciados, crises que poderiam e deveriam ter sido evi-
tadas.

Atitudes e comportamentos defensivos da liderança frente 
ao risco, mesmo que involuntários, acabam  funcionando 
como bloqueadores da comunicação, aumentando assim 
as chances de que riscos e alertas sejam ignorados ou mi-
nimizados. Quando enraizados na cultura de uma organi-
zação e endossados pela liderança, tais comportamentos, 
tornam-se prejudiciais ao engajamento  e à colaboração 
entre departamentos, levando à intimidação daqueles que 
ousam se manifestar, ou questionar a gerência. 

Na ausência de processos e canais adequados, que em 
certos casos não podem ser substituídos por um número 
0800,  a ansiedade da organização, frente a desastres per-
cebidos como iminentes, irá � uir através da rede informal 
de comunicação.  Importantes diferenças de percepção 
de risco acabarão  sendo discutidas fora da participação e 
controle  da organização – em conversas informais duran-
te as pausas para o café,  ou mesmo fora da empresa.

Se diferenças de percepção de riscos forem ignoradas ou 
não compreendidas, abordadas e tratadas adequadamente 
criarão condições ideais para surpresas previsíveis e “tem-
pestades perfeitas”. 

Reconhecer, escutar, discutir e abordar abertamente dife-
renças de percepção de riscos é fundamental para o su-
cesso, 
Em meu livro e artigos sobre o tema  publicados pela Aca-
demia de Liderança em Programas e Projetos da NASA e 
apresentados  em minhas  palestras e workshops, inclu-
sive na agência espacial norte-americana, discuto alguns 
exemplos e abordagens sobre como podemos melhorar a 

*Por Pedro C. Ribeiro
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comunicação, percepção e o engajamento de equipes au-
mentando as chances  de sucesso de iniciativas estratégicas  
Saber tomar os riscos certos,  escutar a organização e tra-
balhar de forma colaborativa não é mais uma opção ...é 
essencial para prevenir e superar crises em um ambiente 
incertezas, crises e complexidade

*Pedro C Ribeiro é sócio fundador da Stratech/� eProjec-
tO�  ce tendo sido diretor executivo de organizações como 
Ernst & Young Consulting, Unisys e Chase Manhattan 
Bank. Economista com foco em aspectos comportamen-
tais do risco, MBA pela Wharton School nos EUA com 
especializações pela Harvard Business School e pelo MIT 
é certi� cado como Management of Risk Practitioner no 
padrão do governo britânico,  autor de livro e artigos so-
bre o tema publicados pela Academia de Liderança em 
Programas e Projetos da NASA, e professor do programa 
de Educação Executiva, Pós e MBA da FIA/USP



    Otimismo
                 e 
    preparação
 

         por 

  Ômar Souki

Uma crítica que já escutei é que o otimismo pode ser pe-
rigoso: “A pessoa excessivamente otimista pode se lançar 
aos desa� os sem a devida preparação e correr riscos des-
necessários”; “é preciso ser mais cauteloso e realista”.

De fato, ir para um exame sem estar preparado e—mes-
mo assim—almejar um bom resultado é insensatez e não 
otimismo exagerado. Para ser bem sucedido nos testes da 
vida—além de otimismo—é necessário preparação. A fal-
ta de dedicação e seriedade não deve ser confundida com 
otimismo exagerado.

Luis Rojos Marcos, médico espanhol que pesquisa a rela-
ção entre otimismo e saúde, autor do livro A força do oti-
mismo (Editora A Esfera dos Livros—Portugal), a� rma: 
“O otimismo saudável não implica um falso sentido de in-
vulnerabilidade, nem um estado aloucado de euforia. Pelo 
contrário, é uma forma de sentir e pensar que nos ajuda a 
utilizar judiciosamente as nossas próprias habilidades e os 
recursos do meio ambiente e a lutar contra as adversida-
des sem nos desmoralizarmos”.

Otimista é a pessoa que tem a motivação para preparar-
-se—mesmo frente a situações em que tem poucas chan-
ces de sucesso. Justamente por ser otimista a pessoa ad-
quire a disposição necessária para se empenhar e investir 
em seu fortalecimento e crescimento frente aos embates 
do cotidiano.

Às vezes, ouço as pessoas tacharem de otimista alguém 
que se arvora a executar tarefas para as quais não tem a 
mínima capacitação. Isso seria o mesmo que chamar de 
otimista a uma pessoa que pula de pára-quedas, mesmo 
sabendo que o equipamento não foi montado apropriada-
mente nem teve a devida manutenção.

Insensatez é uma coisa, otimismo é outra. Não é sensato 
correr riscos desnecessários e o otimista sabe disso. Arris-
ca, sim, arrisca muito, sim—mas quando está preparado.

Em uma campanha para a prefeitura de uma cidade do 
interior de Minas Gerais, um dos candidatos contava com 
apenas quatro por cento de intenção de voto a quarenta 

dias das eleições. Mas decidiu investir tudo contra o can-
didato favorito. Parecia não ter a mínima possibilidade de 
vencer as eleições. Para os analistas políticos, esse candi-
dato era exageradamente otimista. Mas, seu otimismo, em 
vez de atrapalhar, ajudou. Ele possuía uma fenomenal mo-
tivação para ir à luta e dedicar-se de corpo e alma a uma 
campanha exaustiva que incluiu a visita pessoal à grande 
parte do eleitorado.

Como o candidato favorito achava que já tinha ganhado, 
não investiu tanto nas estratégias de contato corpo a cor-
po que exigiam enorme entrega pessoal. O favorito, con-
� ando nas pesquisas políticas, adotou uma postura, não 
otimista, mas insensata. Não investiu devidamente na 
comunicação direta com o eleitorado e não compareceu 
aos debates. En� m, não se preparou como devia. Alguns o 
tacharam de exageradamente otimista, mas não foi o caso, 
foi descuidado.

Resultado das eleições: aquele que, realmente, era oti-
mista e se preparou com descomunal a� nco e disciplina 
pessoal, saiu dos míseros quatro por cento do início da 
campanha para uma vitória expressiva em 99% das urna.

Ser otimista é jamais desistir frente às adversidades. Quan-
do caímos nos levantamos porque acreditamos que, com 
um pouco mais de dedicação e disciplina pessoal, iremos 
conseguir melhores resultados

Martin Seligman, médico norte-americano dedicado à 
pesquisa do otimismo, observou que a forma com que 
explicamos as coisas que nos acontecem determina como 
nos sentimos com relação a elas. Os pessimistas tendem a 
generalizar os fracassos dizendo: “Eu sou assim mesmo, 
estou sempre falhando”. Já os otimistas dizem: “Sim, não 
consegui desta vez, mas vou continuar tentando, vou me 
preparar mais e sei que, dá próxima vez, conseguirei”.

O otimismo é um fator fundamental para a disciplina e a 
dedicação necessárias para o sucesso em qualquer ativi-
dade. Se a pessoa já parte para o seu dia de trabalho com 
uma atitude derrotista ela não consegue arregimentar 
as forças pessoais necessárias para enfrentar os desa� os. 
Aquele que levanta, todos os dias, com forte expectativa 
positiva, esse sim, vai, seguramente transformar desa� os 
em incríveis oportunidades de vitória!
 

*Ômar Souki
Escritor, conferencista, professor e consultor.
O Gênio do Otimismo
Otimista, vibrante, atualizado e autor de 13 livros, Ômar 
Souki prima pelo seu interesse, dedicação e foco na me-
lhoria contínua das pessoas e das empresas.
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É um dos conferencistas mais requisitados da atualidade. 
Foi homenageado com a Comenda Mérito em Adminis-
tração e suas idéias sobre a importância do otimismo fo-
ram destaque na Revista Seleções de maio de 2003.
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 professor de marketing na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais onde pesquisa os fatores do sucesso 
empresarial.

Autor reconhecido internacionalmente, publicou vários 
best sellers, entre eles, Gênio & Gestão, Paixão por Marke-
ting, Emoção é Poder e A Solução Otimista.
Depois de ler seus livros ou assistir suas palestras, você 
jamais será a mesma pessoa!

http://www.simeon.com.br/souki/
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Contato@revistaempresarios.net
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Quais são suas verdades? 
Por: João Paulo de Barros 
Monteiro
Quais são suas verdades absolutas? Você já parou para 
pensar sobre aquelas coisas em que você acredita � elmen-
te? Costumo escutar de clientes frases como: ‘homem não 
presta’, ‘ah, ele tem dinheiro porque já nasceu rico’, ‘isso 
nunca vai dar certo’, ‘eu não consigo emagrecer’, ‘toda mi-
nha família é assim, por isso também sou’, e por aí vai. O 
fato é que, ao longo de nossas vidas, vamos acumulando 
uma série de ‘idéias prontas’, que acabam se transforman-
do em verdades sobre as quais nem re� etimos mais. Já fo-
ram incorporadas e estão enraizadas em nossa mente, seja 
consciente ou inconscientemente. Podemos divida-las em 
duas categorias:  as crenças que nos fortalecem, como por 
exemplo: eu sou o melhor naquilo que faço e aquelas que 
limitam nosso desenvolvimento pessoal e pro� ssional, 
como: meu chefe não gosta de mim.

Ambas tem a capacidade de alterar nosso estado neuro� -
siológico. Enquanto as primeiras (fortalecedoras) geram 
con� ança, amor, alegria, êxtase; as outras (limitantes) nos 
paralisam, fomentando sentimentos como medo, ansieda-
de, receio, frustração e tristeza. Tanto o sucesso como o 
fracasso na vida são consequência direta dos nossos mo-
delos mentais. O comportamento que temos no dia a dia é 
re� exo do estado em que estamos: para cima ou para bai-
xo. E como podemos identi� car em nós uma verdade ab-
soluta que não nos favorece? A dica é a seguinte: torne-se 
o repórter da sua vida, carregando sempre seu caderninho 
de anotações (pode ser o celular para os mais conectados).

E seja um repórter atento, muito atento. Torne-se um vi-
gilante dos próprios pensamentos. Sempre que uma idéia 
pronta ou aquele pensamento de sempre passar pela ca-
beça, anote-o imediatamente. É mais comum que ocor-
ra quando você estiver conversando com alguém. Treine 
seus ouvidos e seja um bom ouvinte da sua voz interior. 
Faça esse exercício por dez dias e então reveja tudo que 
escreveu. Destaque as três frases mais recorrentes. Avalie 
cada uma, detidamente. Primeiro examine se essa ‘verda-
de absoluta’ tem lhe ajudado ou prejudicado. Depois in-
vestigue sua origem. Essa é uma etapa muito importante. 
Busque na memória onde foi e de quem foi que você ouviu 
pela primeira vez essa frase (da mãe, pai, amigos, escola, 
igreja, etc).

Será que ela é resultado da sua experiência pessoal na vida 
ou foi uma idéia trazida por alguém? Será que, realmente, 
essa frase faz sentido para você? Re� ita sinceramente sobre 
esse ponto e então pense em uma nova frase. Você pode 
formar uma frase que seja contrária a sua ‘antiga’ verdade 
absoluta e, mais uma vez, examine se essa nova idéia é algo 
possível de se realizar. Exemplo: ‘ah, eu não consigo ema-
grecer’ - ‘sim, eu posso emagrecer, desde que...’. Por último, 
avalie se sua nova ‘verdade’ pode lhe fortalecer, lhe ajudar. 
E o mais importante: entre em ação! Coloque em prática 
seu novo modelo mental e aumente seu poder pessoal.

*CoachJP®, ou João Paulo de Barros Monteiro é Pro� ssio-
nal & Executive Coach formado na Sociedade Latinoame-
ricana de Coaching e certi� cado pela International Asso-
ciation of Coaching, órgão internacional que regulamenta 
a prática de coaching nos Estados Unidos. Tem formação 
em Direito pela UNISANTOS e especialização em Empre-
endedorismo e Negócios Sociais pelo TEC - Centro Tec-
nológico de Monterrey, México. Possui experiência com-
provadas na área pública, empresarial/executiva e terceiro 
setor. Ocupou por 10 (dez) anos cargos de liderança no 
Governo do Estado de São Paulo e prefeituras municipais. 
Foi consultor independente da PETROBRÁS e da FIAT do 
Brasil entre 2011 e 2012. Desenvoleu projetos junto a gran-
des nomes do esporte e das artes, como o cartunista Mau-
ricio de Sousa, o Maestro João Carlos Martins, o Músico 
Carlinhos Brown e os atletas Diego Armando Maradona e 
Falcão (Futsal). Entre 2012 e 2015 foi consultor e Project 
Manager da Fundação Leo Messi, cocriando iniciativas ao 
mesmo tempo em que o atleta se sagrava 04 (quarto) vezes 
melhor jogador de futebol do mundo. Nesse mesmo perí-
odo desenvolveu o programa de treinamento ‘Mente de 
Campeão™’, utilizando as mais modernas ferramentas de 
coaching e avançadas técnicas de inteligência emocional 
para ajudar as pessoas a desenvolverem uma mente extra-
ordinária. Saiba mais sobre o trabalho do CoachJP™ em 
www.coachjp.org
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Ribeirão Preto  
ACIRP sediou reunião de 
trabalho  da Facesp
A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto 
(ACIRP) sediou, no dia 04 de maio, a reunião da Região 
Administrativa (RA) 11 da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). Além da 
entidade de Ribeirão Preto, também estiveram presentes 
representantes das associações de Barrinha, Cajuru, Jabo-
ticabal, Luiz Antônio, Monte Azul Paulista, Pitangueiras, 
Pradópolis, Serrana, Sertãozinho e Severínia.

O encontro de trabalho girou em torno da situação polí-
tica e econômica do Brasil, com enfoque especial para as 
ações que a Facesp está desenvolvendo em prol da classe 
empresarial do estado. A situação da nova lei do ICMS foi 
uma das pautas discutidas. De acordo com o vice-presi-
dente da Facesp, José Carlos Carvalho, o intuito é mudar a 
regulamentação para tranquilizar os empresários. “A gen-
te luta para que não haja concorrência entre os estados. 
Precisamos de uma legislação uni� cada, porque, no � m, 
quem paga essa conta são os empresários e o consumidor”.

Aproveitando a proposta de um novo governo assumir o 
País, os participantes da reunião também discutiram so-
bre o Fórum que será realizado no dia 30 de maio, em São 
Paulo. Na ocasião, serão convidados economistas e auto-
ridades da área de economia para discutir as principais 

ações que a� igem os empresários. “Nós queremos sair 
desse fórum com grandes ideias. Não adianta apenas criti-
car, temos que apresentar propostas para o novo governo 
que está se instalando, de medidas que favoreçam a classe 
empresarial e o desenvolvimento econômico sustentável 
do Brasil”, a� rmou o vice-presidente.

O empenho da Facesp com relação à lei de crédito, tam-
bém foi assunto do encontro de trabalho. Em São Paulo, 
a legislação tem atrapalhado as consultas de crédito e ne-
gativação, o que motivou a federação a trabalhar para que 
exista uma lei federal sobre o tema. “Precisamos evitar que 
cada estado de� na sua própria legislação, porque isso afeta 
diretamente o consumidor”, reforça Carvalho.

Durante a reunião, também foi exposta uma curiosidade 
quanto ao slogan da Facesp “Empresário apareça antes que 
você desapareça”. Usada este ano na campanha da federa-
ção a favor da não continuidade do atual governo, a frase 
foi criada pela Facesp em 1930, reutilizada em 1947 e ago-
ra retorna com força total para alertar os empresários da 
importância da classe empresarial mostrar sua indignação 
com a falta de solução da crise política que se prolonga no 
País, independente de interesses pessoais, partidários ou 
de grupos. 
 
Fonte: Assessoria de imprensa ACIRP
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 Antônio Vicente Golfeto

Por que pagamos impostos?
 
Latinos e descendentes pagamos imposto. É da cultura 
cuja certidão de nascimento é de Roma. Anglo-saxões 
recolhem tributo. Roma – enquanto foi sede de império 
– dominou a Inglaterra, chamada Albion. Por causa de 
Londres – a capital até os dias de hoje – ser distante de 
Roma, os dominadores a chamavam de lonton, lontana, 
palavras do italiano que signi� cam longe, distante. Na 
mesma época em que a Inglaterra era denominada de Al-
bion e a França era a Gália, a Espanha era conhecida como 
Sefarad.
A realidade geográ� ca di� cultou a instalação da cultura 
de Roma no território que hoje conhecemos como Grã-

-Bretanha. A cultura anglo-saxônica sepultou o imposto e 
entronizou o tributo. Que é – também – homenagem.
Dois dos princípios de tributação – política tributária – 
surgiram com a carta magna inglesa de 1 215. São eles: 
1- ao rei – hoje o chefe de governo – é vedado tributar 
sem o aval da assembléia de barões e de bispos. Esta as-
sembléia é precursora dos parlamentos que são poderes da 
democracia seja ela parlamentarista ou presidencialista; 2- 
a arrecadação tributária somente podia ocorrer no exercí-
cio seguinte, nunca no mesmo. É a materialização do que 
denominamos de anterioridade, con� gurando o princípio 
da anualidade.

Como se vê, os latinos incorporaram parte da cultura tri-
butária dos povos anglo-saxões mas não a distinção deci-
siva entre tributos – que temos como gênero – dos quais 
impostos, taxas e contribuições são espécies. Para mudar-
mos o ordenamento jurídico do país – como se pode ver 
– é preciso, antes, um grande trabalho de ajuste cultural. 
A cultura determina o todo. Que precisa urgentemente ser 
alterado.
 
*Antônio Vicente Golfeto é diretor técnico do Instituto 
de Economia da Associação. Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto.
Email : Golfeto@acirp.com.br
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Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba realizou um 
Des� le de Moda e uma palestra sobre Marketing Pessoa
Foi realizado no dia 30 de  Maio nas dependências  da 
Associação Comercial de Sorocaba organizado pelo o Nú-
cleo Mulher de Negócios o Des� le de Moda e palestra so-
bre Marketing Pessoal nas dependências Auditório da As-
sociação foi muito concorrido em contou com um grande 
numero de associadas e convidadas.

O Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial 
acontece sempre na última segunda-feira de cada mês e 
tem o objetivo de ampliar a rede de contatos das empre-
sárias participantes, possibilitando a geração de novos ne-
gócios. 

O encontro é gratuito para as empresárias associadas da 
Associação Comercial. Para as que ainda não são parcei-
ras, é cobrada uma taxa de R$ 10,00. Para obter mais in-
formações sobre o Núcleo Mulher de Negócios, basta ligar 
para (15) 3331-1003.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ACSO -  Associação Co-
mercial de Sorocaba
Fotos: Divulgação
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