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Entenda o método para conquistar clientes 
na advocacia – Por: Ricardo Nery

Para aplicar o Método Nocaute! Marketing Jurídico, é 
preciso entender como funciona o processo de decisão 

de contratação dos clientes.

Se você é um Advogado, você tem clientes em potencial. 
Uma parte deles contratam você; outra, não. Fica então a 
pergunta: por que eles não contratam? Se 100% dos seus 
clientes em potencial contratassem os seus serviços, ou 
seja, se você tivesse uma taxa de conversão de 100% (o 
que é praticamente impossível), sua captação estaria mui-
to boa. Mas a realidade é que você só é contratado por 
uma pequena parcela desse mercado, que pode ser de 1% 
ou 0,5%. Para aumentar esse índice médio mundial, é pre-
ciso entender por quê aqueles 99% não contratam o seu 
serviço e por quê 1%, sim.

Note que geralmente um Advogado sai da faculdade, pas-
sa no Exame da Ordem, monta seu Escritório, instala uma 
linha telefônica, cria uma marca, imprime cartões de vi-
sita e espera o telefone tocar. É aí que começa o proble-
ma: a ode de conquistar clientes. Fazer um bom trabalho 
e esperar o telefone tocar signi� ca que o Advogado não 
tem nem uma Estratégia de Marketing, nem de Captação 
de Clientes. No post anterior “Conquiste mais e melhores 
clientes na Advocacia a partir de métodos automáticos” 
foi possível entender que a falta de métodos, de estraté-
gias, podem causar muita infelicidade na Advocacia. Ser 
passivo na conquista de clientes é colocar o negócio na 
rota do fracasso.

É preciso buscar o cliente, ter uma atitude ativa; o cliente 
quer contratar um Advogado, ou melhor, ele precisa con-
tratar. Mas como funciona esse processo de contratação?
Ao responder essa pergunta você conseguirá entender, � -
nalmente, por que uma parcela contrata. Vamos avançar? 
Nos próximos parágrafos tenha em mente que o cliente 
em potencial só precisa de um Advogado (dos seus servi-
ços) quando:

Tem um problema para resolver, ou;para um projeto (até 
mesmo uma meta) que só tem condições de resolver atra-
vés de um Advogado.
Mas todos os clientes na advocacia precisam de: conse-
lhos, orientações e serviços. Até mesmo os “não clientes”.

Veja essa hipótese: se um cliente decide comprar uma em-
presa, certamente seu cliente desejará saber “como fazer 
um contrato juridicamente sólido para adquirir uma em-
presa?”, “como fazer com os passivos trabalhistas?”, “a em-
presa que vou comprar está falida, é um bom negócio?”; 
Outra hipótese: se é um cliente com problemas numa re-
lação de compra e venda, “o que fazer quando o serviço 
contratado não foi entregue?”, “contratei � ores para o meu 
casamento e a empresa não entregou. Quero meu dinhei-
ro de volta”, “fui demitido injustamente, como exijo meus 
direitos”, “Como redigir um contrato de trabalho para em-
pregadas domésticas”, “Como admitir e dispensar empre-
gados com segurança jurídica”.

As hipóteses são muitas. Para cada Ramo do Direito, te-
mos uma série de “problemas jurídicos” que fazem parte 
do cotidiano das pessoas. À isso, damos o nome de: dores. 
Todos os clientes precisam resolver as “dores”, os “proble-
mas”, as “urgências”.
Esse é o “gatilho” da venda e do início do funcionamento 
da “máquina automática”. A necessidade, a “dor”. Vamos 
ao processo:

Já vimos que para uma pessoa contratar algo existe uma 
motivação, existe um problema. Primeiro elas pensam, 
depois elas pesquisam e só depois partem para a ação. Es-
sas são as fases: pensamento, pesquisa e ação. Detalhando 
essas fases é possível compreender de forma ampla como 
o processo se desenrola:

1. Pensamento: o consumidor tem um Problema, uma 
“dor”: “eu quero…”, “eu preciso…”, esse problema é o pon-
to de conexão entre você e o cliente em potencial. Ele pre-
cisa resolver um problema jurídico. Se não houvesse esse 
problema, não existiria o ponto de conexão, e é nele que 
você tem que se agarrar. Portanto, quanto mais você sabe 
do seu cliente em potencial, mais você entende dos seus 
possíveis problemas e melhor você vai vender para eles, 
pois você sabe dos argumentos certos que serão utilizados 
para solucionar aquelas objeções.
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2. Pesquisa: quem tem um problema, busca por uma so-
lução. Primeiramente esse consumidor está pesquisando 
“internamente”. Ele tenta resolver com seus próprios re-
cursos como lembranças, deduções ou senso comum. O 
próximo passo nessa fase de pesquisa é perguntar para pes-
soas próximas se elas sabem resolver esse problema, essa 
“dor”; se conhecem alguém que saiba. No terceiro passo 
as pessoas, geralmente, procuram o Google e o Facebook, 
como canais de relacionamento, para tentar achar uma 
dica, um blog, um artigo, uma solução; pessoas que pas-
saram pelo mesmo problema. Pasmem! A grande maio-
ria desses clientes em potencial, invariavelmente, passam 
pelo Google ou pelo Facebook para obter mais informa-
ções. O � nal dessa segunda fase é marcada pela seleção 
(via de regra) de um ou mais Advogados. Só que elas não 
querem um Advogado qualquer, querem um ESPECIA-
LISTA no assunto. Aqui, nessa segunda fase, começa um 
problema: quando as pessoas buscam na internet, surgem 
várias respostas, várias opções. Intuitivamente os clientes 
em potencial vão descartando diversas opções, mas � cam 
com algumas outras opções. Ou você está entre essas op-
ções, ou está “fora do jogo”. Importante! Você tem que ser 
uma das opções. Esse é o gatilho para a terceira fase: a fase 
da Comparação.

3. Comparação/ Ação: aqui o cliente em potencial tem 
você, o seu escritório ou o seu serviço como opção e vai 
compará-lo com as demais opções (os seus concorrentes 
diretos), antes de partir para uma transação comercial, ou 
seja, a Contratação do Serviço. O ato de comparar implica 
saber se você terá a capacidade de resolver a “dor” deles, 
se você é con� ável, se você tem conhecimento su� ciente, 
ele quer saber a qualidade do Advogado, a avaliação prévia 
dos serviços prestados, honorários, preço médio de mer-
cado e até mesmo comentários de terceiras partes. Não é 
tão simplório. Entre a comparação e a contratação há uma 
barreira, um “muro de objeções”, “muro de dúvidas”. O 
seu trabalho para fazer esse cliente em potencial contratar 
você, é usar de todos os argumentos possíveis para “derru-
bar” essa barreira. As objeções, as dúvidas, nesse momen-
to são muitas e diversas. Todas elas acerca do seu serviço 
e de você.

Munidos dessas informações, a “parada � nal” é a conclu-
são aparente do Ciclo de Contratação. Sim, aparente, pos-
to que esse não é o � m. Tenha em mente que o seu Cliente 
tem que � car satisfeito com o seu serviço, a prestação do 
serviço é o último estágio do Funil Nocaute!
Abaixo uma ilustração de como funciona o Funil desde as 
fases de pesquisa até a satisfação do cliente.

Entenda o Mtodo para conquistar clientes na Advocacia
Cliente satisfeito é cliente multiplicador. Você tem que 
cuidar do seu Cliente. Entenda que ele também está na 
internet. Ele tem um blog, uma página no Facebook, uma 
rede de amigos, Whatsapp e poderá passar uma mensa-
gem positiva ou negativa de você. Essas informações im-
pactam na segunda fase da contratação.
Respondendo a pergunta inicial: uma boa parte do seu 
mercado não contrata porque, simplesmente, têm dúvi-
das. Se você conseguir entender o processo de contratação 
de um cliente, terá mais sucesso na aplicação do método.
No � nal desse post eu disponibilizo meu e-book Nocau-
te! Marketing Jurídico. Um e-book gratuito que servirá de 
“guia” para você montar o seu processo de conquista de 
clientes.
No próximo post trataremos sobre a CRIAÇÃO DE VA-
LOR. Siga o meu per� l e transforme a forma de relacionar 
com os seus Clientes e SOBRETUDO com os Clientes que 
você ainda vai conquistar.
Deixe seu comentário sobre esse assunto, participe e cola-
bore com esse movimento jurídico-empreendedor.
-> Resgate gratuitamente o e-book Nocaute! Marketing 
Jurídico.

Clique nesse link: baixar agora o e-book Nocaute!
http://nocautemarketing.com.br/baixar-ebook-nocaute-
-marketing-juridico
-> Acesse também:

Minha Facebook:
https://www.facebook.com/ricardonery1977/
Meu Instagram:
https://www.instagram.com/ricardonery1977/
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60% das empresas vão sofrer falhas de 
serviço em 2020 – Por Fenando Mari-
nho

E não sou eu quem está dizendo isso ! É o Gartner, em 
recente publicação do site “Bit Magazine”. Parece que 

� nalmente as pessoas estão percebendo que não há como 
evitar eventos quando não podem ser previamente mape-
ados.
Minha tese, como pro� ssional de Contingência e Conti-
nuidade de Negócios, sempre foi de orientar meus clientes 
e alunos a focar suas estratégias nos possíveis impactos, ao 
invés de se preocuparem com os in� nitos fatores de risco.

A mitigação de in� nitos riscos é economicamente restriti-
va, seja pelo atual cenário econômico, pela própria dimen-
são da organização ou pelo simples fato de que os eventos 
normalmente são causados pelo elevado apetite de risco 
da empresa que resolveu acreditar que “aquele” risco de 
baixa probabilidade não se concretizaria ou pelo risco que 
simplesmente não foi identi� cado.

Ninguém tropeça nas pedras de 2 toneladas…mas nor-
malmente são as pequenas que nos fazem perder equilí-
brio.

A verdade é que pela primeira vez em todos os meus anos 
como pro� ssional da área, é a primeira vez que vejo uma 
entidade reconhecida como formadora de opinião tomar 
uma atitude que indica mudança nos paradigmas conven-
cionais de que análises prévias de risco e vulnerabilidade 
seriam capazes de impedir eventos.

Costumo dizer que os pro� ssionais e gestores responsáveis 
pela Segurança e Continuidade de Negócios pensem no 
outro lado da questão: se nos preocupamos excessivamen-
te com o universo de possibilidades, os mecanismos de 
mitigação e monitoramento podem ser tão dispendiosos, 
que a alta gestão simplesmente irá decidir “bancar” o ris-
co, baseado no fato do custo de investimento geralmente 
é superior aos prejuízos decorrentes de uma interrupção.

É mais fácil identi� car os prováveis e possíveis impactos, 
preparando a organização para minimizar essas perdas, 
quando os eventos se concretizarem.
O valor do “cheque” é menor e � ca mais fácil convencer a 
alta gestão de que investir na preparação é mais barato que 
tentar mitigar todos os in� nitos fatores de risco.

Votos de um excelente � nal de ano a todos !

*FERNANDO MARINHO é consultor especialista em 
PCN (Plano de Continuidade de Negócios) desde 1999, 
formado em Economia e com Pós Graduação em Segu-
rança de Dados e Sistemas. Vice-Presidente da AIGELAC 
(Associação Internacional de Gestores de Emergência da 
America Latina e Caribe) e Country Manager do IAEM 
(International Association of Emergency Managers).

É membro do GT (Grupo de Trabalho) da ABNT para a 
ISSO 31.000 (Gestão de Riscos) e Coordenador do GT2 de 
GCN (Gestão de Continuidade de Negócios), é associado 
ao IIFSA (International Institute of Forensics and System 
Association), do GARP (Global Association of Risk Pro-
fessionals) e da ABRISCO (Associação Brasileira de Ris-
cos). Palestrante nacional e internacional sobre assuntos 
relacionados à Segurança de Informação, Contingência 
Operacional e Continuidade de Negócios, Gestão de Ris-
cos e Gerenciamento de Crises.
Atua como assessor em Segurança de Informação para a 
Procuradoria da Marinha do Brasil e área de TI da Petro-
bras. Membro da Coordenadoria de Investigações de Cri-
mes Eletrônicos do Ministério Público do Rio de Janeiro, 
é atualmente professor no curso de Pós-Graduação em Se-
gurança de Dados e Sistemas na UFRJ/MSI, tendo minis-
trado aulas sobre o mesmo assunto na Pós Graduação da 
Universidade Uni-Rio e na Escola de Guerra da Marinha, 
onde apresentou curso de Continuidade de Negócios.
Autor de dois livros publicados sobre PCN: “Como Pro-
teger e Manter seus Negócios” – Ed. Ciência Moderna e 
“Como Manter sua Empresa Funcionando sem Água e 
Energia” – Ed. Vermelho Marinho.
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Entrevista com Sócios da YouDb - Desa� os e as diretrizes do relacionamento 
com as empresas

1 - No relacionamento com o cliente, as empresas peque-
nas, médias e grandes enfrentam os mesmos desa� os?
Acreditamos que o maior desa� o com relação ao tamanho 
da empresa seja a capacidade de reação frente a problemas 
na relação entre a empresa e seus clientes. É naturalmente 
mais simples um pequeno varejo se readequar às necessi-
dades e exigências de seus clientes locais do que uma rede 
presente em vários países pelo mundo.
 
Nossa experiência tem mostrado que os problemas são 
muito similares, independentemente do tamanho do ne-
gócio. Talvez seja equivocada a visão de que grandes em-
presas têm problemas muito diferentes de um pequeno ou 
médio negócio. O cliente, seja de que tipo de empresa for, 
deseja respeito e atenção às suas necessidades. 
 
O que acaba acontecendo ao longo do tempo é que aquilo 
que se mostrou como uma forma de sucesso –tipicamente 
a conexão mais próxima com os clientes – vai se perdendo. 
É como se a empresa passasse a ignorar a razão de seu pró-
ximo sucesso excluindo o cliente ‘desta fórmula’. Em nos-
so livro Mind � e Gap – Porque o Relacionamento com 
Clientes vem antes do Marketing tivemos a oportunidade 
de mostrar como este afastamento acontece.
 
 
2- As diretrizes para um bom relacionamento empresa - 
cliente se modi� cam ao longo do tempo?
Sim, a relação entre empresa e cliente é muito parecida 
com a relação entre duas pessoas. Você terá tipicamente:

1)    Uma fase de encantamento, onde tudo corre às mil 
maravilhas;
2)    Depois vem a fase da dura realidade, onde os defeitos 
de cada um dos lados se mostram;

3)    E � nalmente – se a empresa tem disposição para con-
tinuar na relação – a fase de uma relação duradoura.
Tipicamente as empresas evitam passar por estas fases 
criando artifícios como contratos de adesão (onde o clien-
te � ca ‘amarrado’ a empresa) ou no caso onde a empresa 
está continuamente buscando novos clientes, com receio 
de estreitar os laços com os clientes que já estão na casa.
 
Relacionamento – seja entre pessoas ou entre empresas e 
clientes – leva tempo e dá trabalho. Tipicamente, as em-
presas que seguem este caminho de forma consciente e 
decidida colhem os melhores frutos. Isto é, maior lucra-
tividade e menor esforço de aquisição. Nasce desta forma 
um boca a boca natural. Muitas agências de comunicação 
em tempos recentes ofereceram ações de geração de ‘boca 
a boca’ com base em “sacadas”. Este tipo de iniciativa é 
como um show de fogos de artifício, são belíssimos de se 
ver, mas tem vida curta.
 
O relacionamento com clientes precisa de um encanta-
mento inicial (a primeira fase do relacionamento), mas 
sem ações e estrutura da empresa que sustentem esta pri-
meira fase para que ela vá adiante, será apenas investimen-
to de comunicação sem efeito.
 
O bom Relacionamento com Clientes precisa ser uma de-
cisão sincera da empresa. Colocar o cliente como parte da 
estratégia da empresa é fundamental.
 

3- Qual o papel do Big Data na estratégia de relaciona-
mento da empresa?
O termo Big Data, assim como muitos outros que surgi-
ram e naturalmente continuarão surgindo no ambiente 
corporativo é parte modismo e parte uma nova forma de 

Leonardo Barci
Marcio Oliveira
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se apoiar para um melhor relacionamento. Se você pes-
quisar um pouco verá termos como CRM – Customer 
Relationship Management, DBM – Database Marketing, 
Marketing Baseado em Dados como parte da história da 
área de comunicação e relacionamento com clientes.
 
O termo Big Data, porém, agrega de fato algo novo ao ce-
nário das empresas. Ele integra dados antes inexistentes 
no ambiente de marketing como informações de redes 
sociais, dados públicos de navegação, dados de interação 
digital - tanto internos quanto externos - em volumes e 
com necessidade de processamento e análise ímpares em 
nossa história.
 
Na prática hoje, são raríssimos os casos onde o Big Data – 
na essência da palavra - chegou a termo.
 
Isto não signi� ca que a empresa não deva começar a or-
ganizar seus dados em direção a um modelo que se torne 
futuramente um Big Data
Você também não precisa de muita tecnologia para orga-
nizar o cadastro de clientes, suas compras, interações, na-
vegação na web e interações nas redes sociais, na verdade, 
a tecnologia está hoje muito mais acessível atualmente do 
que a 5 ou 10 anos atrás.
 
Mas é fato que cada vez mais o Relacionamento com 
Clientes precisa de um suporte de tecnologia. Ambientes 
como Sales Force, por exemplo, já permitem que um pe-
queno ou médio empresário organize a relação com seus 
clientes de forma relativamente simples e e� ciente.
 
Talvez uma boa medida para avaliar a necessidade de um 
Big Data ou tecnologia similar seja avaliar dois fatores: a 
quantidade de clientes e a frequência de interação com a 
marca. Quanto maior cada um destes dois fatores, maior a 
recomendação para a empresa organizar sua base de clien-
tes e prospects. Tipicamente, a base de dados da empresa 
mostra com boa clareza como está a relação com os clien-
tes, isto é, uma empresa que tem um bom conhecimento 
armazenado e organizado, caracteristicamente tem um 
bom relacionamento com clientes. O inverso também é 
verdadeiro. Esta tem sido nossa experiência por simples 
observação.
 

4 - O marketing deve ser pensando antes, durante ou de-
pois do relacionamento?

Interessante, esta é uma boa pergunta.
 
Em nossa visão, compreendemos o marketing como o elo 
de ligação entre Empresa e Cliente. O bom marketing sig-
ni� ca boa comunicação. Boa Comunicação é aquela que 
agrega valor tanto para a empresa quanto para o cliente.
 

Falar sem ouvir não é relacionamento é comunicação de 
massa. Ainda assim, uma comunicação de massa pode es-
tar sintonizada com o cliente. Não porque a empresa fez 
apenas uma pesquisa de mercado, mas porque ela conhece 
o cliente.
 
Observe que as marcas que têm melhor relacionamento 
com clientes são também aquelas que costumam investir 
menos em comunicação de massa. Você não precisa se 
‘propagar’ se a relação é próxima.
Isto não signi� ca que a comunicação de massa não deva 
ser feita, muito pelo contrário, ela ajuda e fortalecer a 
marca. O que deve ser revisto é que o relacionamento 
tente ser construído com base de um ‘falar’ constante. Na 
prática o cliente sabe que isto não é verdadeiro.
 
Desta forma, o Relacionamento deveria vir antes do 
Marketing. Da mesma forma que em uma relação pessoal 
quando ela se inicia, você tentará buscar alguma referên-
cia antes de convidar a pessoa amada para um primeiro 
jantar. A partir das experiências, cada um dos lados co-
nhece um pouco mais do outro e desta forma a relação 
evolui. O marketing, dentro deste contexto, é a ferramenta 
que auxilia a comunicação entre os dois lados – ou pelo 
menos deveria ser!

Leonardo Barci & Marcio Oliveira
Sócios da youDb e co-autores do livro Mind � e Gap 
– Porque o Relacionamento com Clientes vem antes do 
Marketing
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Santos – Strong sediaou encontro da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos

O especialista em Recrutamento & Seleção, Fernando 
Lima, esteve na Strong Educacional – conveniada à 

Fundação Getulio Vargas (FGV), em Santos, na última 
sexta-feira (18), participando do 4º CNovembro_2016_2a-
fé & Gestão, evento promovido pela Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH). Ele fez palestra sobre ‘Os 
Desa� os do Recrutamento e Seleção e a Tecnologia’. Em 
sua fala, abordou os impactos que as novas tecnologias 
estão provocando nos processos seletivos. Como exem-
plo, Fernando citou as redes sociais, que têm auxiliado 
as grandes empresas a tomarem decisões que envolvam a 
busca e a retenção de talentos.

Aproximadamente 30 pessoas participaram do encontro, 
entre elas executivos de empresas destacadas na região, 
como Embraport, Indaiá Logística, Sociedade Portugue-
sa de Bene� cência, IPS Consultoria, representantes da 
multinacional francesa Sodexo, Elton Arandas e Mayra 
Pimenta, além dos diretores da ABRH Regional Baixada 
Santista, Djalma Moraes, Paulo Queija, Tatiane Lima e Le-
andro Godóy. “Agradecemos todo o apoio da Strong para 
que essa iniciativa dê certo”, diz Djalma Moraes.
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O desa� o de empreender que desa� a a crise! Por: 
Mauro Ernesto Oliveira Junior – Gestor de expan-
são da franquia ASONET

As franquias desa� am a crise entregando segurança, 
solidez e know how comprovado aos franqueados.

O setor de Franquias surpreende com suas taxas de cres-
cimento, mesmo em época de recessão e crise latente. Este 
é o segmento que parece não dar a mínima para o que os 
economistas dizem. Porém, para tudo tem limites. Após 
anos de crescimento, o Brasil vive hoje um cenário con-
juntural desfavorável para todos os setores da economia. 
Com o desemprego em alta e a falta de perspectivas a cur-
to prazo, as pessoas procuram outros meios de subsistên-
cia e segurança em seus padrões de vida.

“Entregar conhecimento prático faz com que a segurança 
nos negócios o torne viável num momento como este.”

A franquia é uma alternativa muito atraente, embora não 
seja a única opção disponível. Lembre-se que empreender 
é antes de tudo um desa� o que requer a� nidade e dedica-
ção, e claro, muita disposição para correr riscos. Se você 
não estiver disposto a dividir primeiro para somar depois, 
então, sinto muito, mas suas chances de se tornar um em-
preendedor de sucesso serão bem menores. Para aumen-
tar suas chances, você precisa começar com um sonho e 
lutar – com ajuda, claro – para torná-lo uma realidade.

Personal development, personal and career growth, suc-
cess, progress and potential concepts. Coach (human re-
sources o�  cer, supervisor) help employee with his growth 
symbolized by stairs.

Um passo-a-passo de um franqueado de sucesso

Comece com:

* A escolha e a reforma do ponto;
* Certidões e alvará de funcionamento;
* A compra dos maquinários;
* Recrutamento e seleção.

Mas é na operação do negócio que “cai a � cha”, e é neste 
ponto que começa o pesadelo de todos os empreendedo-
res: negociar com fornecedores, compradores, emprega-
dos, suporte ao cliente, sindicatos, obrigações � scais, pre-
videnciárias e trabalhistas, TI, marketing, publicidade e 
sem esquecer das perdas e inadimplências.

PARA SABER: É ai que entra o grande benefício de se ter 
uma franquia com franqueadores responsáveis e compro-
metidos, pois para lidar com tudo isso você contará com 
todo o know how de operação de um modelo de negócio 
que já viveu tudo isso e tem toda experiência para lhe aju-
dar na condução mais apropriada.
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Quem pensa em tornar-se um empreendedor precisa 
apreender a ser uma pessoa multitarefas e aceitar o � m 
da � la. Os primeiros na escala de prioridades serão sem-
pre: os salários dos trabalhadores, e depois os impostos e 
fornecedores. Só então o empreendedor poderá fazer jus 
ao seu pró-labore. A princípio pode parecer árduo, mas 
acredite: quando a engrenagem estiver perfeita, será algo 
muito rentável e seguro no ponto de vista econômico.

O risco existe para qualquer empreendedor, isso é fato. 
Contudo, o índice de insolvência é bem maior em em-
presas independentes do que em um modelo de negócio 
testado e aprovado. Portanto, a principal vantagem de se 
empreender num modelo de franquia, é a transparência. 
“É como se nós pudéssemos perguntar para o marido da 
sua futura companheira, que defeitos ela tem”. 
Para obter o licenciamento e começar a operar com a mar-
ca, existe por trás todo um rito de análise das viabilidades 
econômica e � nanceira. Seja como for, não existe elemen-
to surpresa. Tudo é feito de caso pensado e por quem já 
vivenciou.

Mas a� nal, franquia é um bom negócio? 
Se entender que obter ajuda de alguém para caminhar 
juntos em um negócio de sucesso é uma boa opção, en-
tão sim! Deve-se levar em consideração que a curva do 
aprendizado costuma ser longa, mas certamente é menor 
para um sistema de franquia. O passageiro não precisa 
construir sua plataforma para se deslocar de um ponto a 
outro, ele pode ingressar ao modelo e começar a usufruir 
da estrutura existente.

“Se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá 
junto com alguém!”
 
* Mauro Ernesto Oliveira Junior – Gestor de expansão da 
franquia ASONET – Medicina e Segurança do Trabalho 
,MBA Administração de Marketing , Sócio fundador da 
ASONET qualidade, vida e segurança , Especialista em 
gestão de processos de saúde e segurança ocupacional,-
Formando em Administração da Produção pela universi-
dade de Santo Andre,

• Projeto e instalação de sistemas contra incêndio.
• Hidrantes
• Sprinkler’s
• Detecção
• Alarmes
• Luz de emergência
• Formação de brigada
• Venda de aquipamentos
• Assessoria
• AVCB
• Assistência Técnica
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PABX: (13) 3223-1446 -  Celular: (13) 97418-4099 Nextel: 
ID 55-44-17323
Centro - Santos - SP - CEP: 11013-002

 www.protincendio.com.br

• Luz de emergência
• Formação de brigada
• Venda de aquipamentos

• Assistência Técnica
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A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DA MARCA 
– Por: Geraldo de Abreu Soares é Consultor Con-
tábil e diretor da Evolução Contabilidade

A Marca é um sinal nominativo e/ou � gurativo que 
identi� ca produtos e/ou serviços, mas, não é qual-

quer sinal que pode ser registrado, como marca. A Lei de 
Propriedade Industrial relaciona algumas proibições para 
a obtenção do citado registro e caso o interessado incorra 
em algumas dessas vedações, fatalmente, terá seu pedido 
indeferido.

Porque registrar uma marca? 
Como o registro da marca no INPI garante direitos especí-
� cos para um produto ou serviço, deixar de registrar uma 
marca pode trazer dissabores futuros, como por exemplo, 

saber depois de algum tempo, que concorrentes estão imi-
tando a marca, desviando a clientela e, consequentemente, 
prejudicando os lucros…

O registro da marca é a forma mais segura de garantir a 
proteção contra o uso indevido do nome, é a proteção 
contra atos de concorrência desleal e o direito de impedir 
que terceiros utilizem uma marca idêntica ou semelhante.

O que podemos extrair das colocações acima é que o re-
gistro do nome empresarial como marca, seja para identi-
� car serviços ou produtos é primordial, pois, irá garantir 
proteção mais ampla, impedindo que terceiros a utilizem, 
afastando a possibilidade de acionamento judicial e ser 
obrigado a pagar indenização, dentre outros.

Antes do pedido de registro da marca, é recomendável, 
porém, a realização de uma busca prévia. Essa busca é ver-
dadeiramente uma pesquisa no banco de dados do INPI, 
que tem como � nalidade identi� car eventuais con� itos, 
ou seja, pedidos de registros em processo de análise ou 
marcas já registradas, que de alguma forma, possam criar 
obstáculos ao registro da marca desejada.

Todo o procedimento de registro pode ser efetuado di-
retamente no INPI pelo próprio interessado, muito em-
bora seja extremamente recomendável a consulta de um 
pro� ssional devidamente, habilitado. Vale lembrar que o 
processo de registro ao ser ingressado demanda de várias 
informações de classi� cações, que pode gerar problemas 
de divergências de interpretações quando efetuados pelo 
próprio autor que não detêm o completo conhecimento 
do assunto

 
*Geraldo de Abreu Soares é Consultor Contábil e diretor 
da Evolução Contabilidade

evolucaoconsult@uol.com.br
Site : www.evolucaocont.com.br
(13) 3062-8305/13 3026-5492
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O Trump venceu, e o Trumpismo merece mais 
atenção. Por: Walter Longo Presidente Executivo 
no Grupo Abril

O mundo acordou frustrado e aterrorizado com a vitó-
ria do Donald Trump. A� nal, a reação das bolsas e os 

comentários nas redes sociais indicam ser um desastre a 
vitória de alguém tão polêmico, misógino, xenófobo e ra-
dical na maior potência do planeta. Mas, apesar da imensa 
torcida contrária e do maciço apoio das celebridades e da 
mídia em geral, não podemos apenas desprezar e criticar 
os milhões de votos que ele recebeu em praticamente to-
dos os estados da federação.

Foi uma vitória dos Republicanos com sinalização muito 
clara de que um enorme fenômeno social está ocorrendo 
e merece nossa atenção. A população parece ter cansado 
da ditadura do politicamente correto, da defesa exagerada 
das minorias e de que a visão mais socializante e pater-
nalista do estado deve prevalecer sobre a meritocracia e 
defesa dos direitos individuais. E isso começa a ser ques-
tionado.

Em nenhum momento podemos a� rmar que Donald 
Trump representa genuinamente tudo isso. Mas foi ape-
nas um catalisador de todos os descontentes com os cami-
nhos, crenças e regras que a sociedade está a nos impor.

Parece haver um cansaço dos políticos, da burocracia, do 
inchaço da máquina pública, do aumento de impostos e 
da existência do Estado pelo Estado. Estão fartos de uma 
cultura que tudo idealiza e pouco realiza. Ninguém pode 
ser contra a ajuda humanitária aos refugiados ou ao direi-
to das minorias, mas trata-se de uma disputa entre os que 
estão preocupados com o � m do mês contra aqueles que 
se preocupam apenas com o � m do mundo. E sem a preo-
cupação com o � m de mês, o � m do mundo pode chegar 
mais rápido.

Por isso, a essas pessoas que votaram no Trump devemos 
somar os vitoriosos do Brexit e dos que rejeitaram o acor-
do de paz na Colômbia. Podemos pensar que não há cor-
relação entre esses fatos isolados pelo tempo e pela distân-
cia geográ� ca, mas na verdade tem tudo a ver.

Esse despertar da maioria silenciosa, que estava anestesia-
da frente à hegemonia cultural e valorização exacerbada 
dos Millenials em detrimento da Geração X e Baby Boo-
mers pode ter algo de positivo. A reação dos Nacionalistas 
contra os Globalistas deve ser vista como representação 
de uma reação pendular que transforma o atual equilíbrio 
de forças e, por isso, merece uma avaliação profunda por 
todos nós que atuamos em comunicação. Republicanos 
venceram, democratas perderam e, por mais difícil que 
seja para milhões de pessoas entender e aceitar o resulta-
do, isso é Democracia. E a Democracia, essa sim, precisa 
vencer sempre.

Em resumo, a vitória do Trump pode não ter sido boa para 
o mundo e para uma grande parte da população america-
na, mas a ascensão do Trumpismo, e o grito dos calados 
por mais atenção, deve ser encarada como positiva pois 
cabe a todos nós buscarmos a equidistância salutar das 
pressões contrárias que regem a nossa história. É assim 
que vamos manter a nossa nau seguindo em frente.

 
* Walter Longo Presidente Executivo no Grupo Abril
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Sócios da youDb falam sobre os desa� os e as dire-
trizes do relacionamento com os clientes

1 – No relacionamento com o cliente, as empresas peque-
nas, médias e grandes enfrentam os mesmos desa� os?

Acreditamos que o maior desa� o com relação ao tamanho 
da empresa seja a capacidade de reação frente a problemas 
na relação entre a empresa e seus clientes. É naturalmente 
mais simples um pequeno varejo se readequar às necessi-
dades e exigências de seus clientes locais do que uma rede 
presente em vários países pelo mundo.

Nossa experiência tem mostrado que os problemas são 
muito similares, independentemente do tamanho do ne-
gócio. Talvez seja equivocada a visão de que grandes em-
presas têm problemas muito diferentes de um pequeno ou 
médio negócio. O cliente, seja de que tipo de empresa for, 
deseja respeito e atenção às suas necessidades.

O que acaba acontecendo ao longo do tempo é que aquilo 
que se mostrou como uma forma de sucesso –tipicamente 
a conexão mais próxima com os clientes – vai se perdendo. 
É como se a empresa passasse a ignorar a razão de seu pró-
ximo sucesso excluindo o cliente ‘desta fórmula’. Em nos-
so livro Mind � e Gap – Porque o Relacionamento com 
Clientes vem antes do Marketing tivemos a oportunidade 
de mostrar como este afastamento acontece.

2- As diretrizes para um bom relacionamento empresa – 
cliente se modi� cam ao longo do tempo?
Sim, a relação entre empresa e cliente é muito parecida 
com a relação entre duas pessoas. Você terá tipicamente:

1) Uma fase de encantamento, onde tudo corre às mil ma-
ravilhas;
2) Depois vem a fase da dura realidade, onde os defeitos 
de cada um dos lados se mostram;
3) E � nalmente – se a empresa tem disposição para conti-
nuar na relação – a fase de uma relação duradoura.

Tipicamente as empresas evitam passar por estas fases 
criando artifícios como contratos de adesão (onde o clien-

te � ca ‘amarrado’ a empresa) ou no caso onde a empresa 
está continuamente buscando novos clientes, com receio 
de estreitar os laços com os clientes que já estão na casa.
Relacionamento – seja entre pessoas ou entre empresas e 
clientes – leva tempo e dá trabalho. Tipicamente, as em-
presas que seguem este caminho de forma consciente e 
decidida colhem os melhores frutos. Isto é, maior lucra-
tividade e menor esforço de aquisição. Nasce desta forma 
um boca a boca natural. Muitas agências de comunicação 
em tempos recentes ofereceram ações de geração de ‘boca 
a boca’ com base em “sacadas”. Este tipo de iniciativa é 
como um show de fogos de artifício, são belíssimos de se 
ver, mas tem vida curta.

O relacionamento com clientes precisa de um encanta-
mento inicial (a primeira fase do relacionamento), mas 
sem ações e estrutura da empresa que sustentem esta pri-
meira fase para que ela vá adiante, será apenas investimen-
to de comunicação sem efeito.
O bom Relacionamento com Clientes precisa ser uma de-
cisão sincera da empresa. Colocar o cliente como parte da 
estratégia da empresa é fundamental.
3- Qual o papel do Big Data na estratégia de relaciona-
mento da empresa?
O termo Big Data, assim como muitos outros que surgi-
ram e naturalmente continuarão surgindo no ambiente 
corporativo é parte modismo e parte uma nova forma de 
se apoiar para um melhor relacionamento. Se você pes-
quisar um pouco verá termos como CRM – Customer 
Relationship Management, DBM – Database Marketing, 
Marketing Baseado em Dados como parte da história da 
área de comunicação e relacionamento com clientes.

O termo Big Data, porém, agrega de fato algo novo ao ce-
nário das empresas. Ele integra dados antes inexistentes 
no ambiente de marketing como informações de redes 
sociais, dados públicos de navegação, dados de interação 
digital – tanto internos quanto externos – em volumes e 
com necessidade de processamento e análise ímpares em 
nossa história.
Na prática hoje, são raríssimos os casos onde o Big Data – 
na essência da palavra – chegou a termo.
Isto não signi� ca que a empresa não deva começar a or-
ganizar seus dados em direção a um modelo que se torne 
futuramente um Big Data

Você também não precisa de muita tecnologia para orga-
nizar o cadastro de clientes, suas compras, interações, na-
vegação na web e interações nas redes sociais, na verdade, 
a tecnologia está hoje muito mais acessível atualmente do 
que a 5 ou 10 anos atrás.

Mas é fato que cada vez mais o Relacionamento com 
Clientes precisa de um suporte de tecnologia. Ambientes 
como Sales Force, por exemplo, já permitem que um pe-
queno ou médio empresário organize a relação com seus 

Marcio   e    Leonardo
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clientes de forma relativamente simples e e� ciente.

Talvez uma boa medida para avaliar a necessidade de um 
Big Data ou tecnologia similar seja avaliar dois fatores: a 
quantidade de clientes e a frequência de interação com a 
marca. Quanto maior cada um destes dois fatores, maior a 
recomendação para a empresa organizar sua base de clien-
tes e prospects. Tipicamente, a base de dados da empresa 
mostra com boa clareza como está a relação com os clien-
tes, isto é, uma empresa que tem um bom conhecimento 
armazenado e organizado, caracteristicamente tem um 
bom relacionamento com clientes. O inverso também é 
verdadeiro. Esta tem sido nossa experiência por simples 
observação.

4 – O marketing deve ser pensando antes, durante ou de-
pois do relacionamento?

Interessante, esta é uma boa pergunta.
Em nossa visão, compreendemos o marketing como o elo 
de ligação entre Empresa e Cliente. O bom marketing sig-
ni� ca boa comunicação. Boa Comunicação é aquela que 
agrega valor tanto para a empresa quanto para o cliente.

Falar sem ouvir não é relacionamento é comunicação de 
massa. Ainda assim, uma comunicação de massa pode es-
tar sintonizada com o cliente. Não porque a empresa fez 
apenas uma pesquisa de mercado, mas porque ela conhece 
o cliente.

Observe que as marcas que têm melhor relacionamento 
com clientes são também aquelas que costumam investir 
menos em comunicação de massa. Você não precisa se 
‘propagar’ se a relação é próxima.
Isto não signi� ca que a comunicação de massa não deva 
ser feita, muito pelo contrário, ela ajuda e fortalecer a mar-
ca. O que deve ser revisto é que o relacionamento tente ser 
construído com base de um ‘falar’ constante. Na prática o 
cliente sabe que isto não é verdadeiro.

Desta forma, o Relacionamento deveria vir antes do 
Marketing. Da mesma forma que em uma relação pessoal 
quando ela se inicia, você tentará buscar alguma referên-
cia antes de convidar a pessoa amada para um primeiro 
jantar. A partir das experiências, cada um dos lados co-
nhece um pouco mais do outro e desta forma a relação 
evolui. O marketing, dentro deste contexto, é a ferramenta 
que auxilia a comunicação entre os dois lados – ou pelo 
menos deveria ser!

*Leonardo Barci & Marcio Oliveira – Sócios da youDb e 
co-autores do livro Mind � e Gap – Porque o Relaciona-
mento com Clientes vem antes do Marketing
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COMO TORNAR A GESTÃO DO RH MAIS 
SIMPLES COM ADVOCACIA PREVENTIVA - 
Por: Dra. Maristela Dutra

A advocacia preventiva é um viés moderno do direito 
empresarial que busca com o controle de riscos ante-

cipar questões jurídicas que afetem a organização.
 O departamento de recursos humanos, que diariamente 
lida com questões trabalhistas, pode ter sua gestão facili-
tada quando conta com assessoria jurídica preventiva, que 
tem o papel de orientar desde a elaboração de documen-
tos, até a redução de prejuízos em demandas trabalhistas.

A legislação trabalhista brasileira é extremamente com-
plexa, tanto em sua compreensão como em sua prática. 
Processos como pagamento de salários, benefícios e adi-
cionais, por exemplo, geram uma quantidade signi� cativa 
de documentos e recibos. Quando o empregador desco-
nhece as praxes trabalhistas, ele pode ser condenado a 
pagar altos valores por ausência ou presença de simples 
comprovantes impressos.

Há também modi� cações legislativas constantes, conven-
ções e acordos coletivos que são � rmados entre sindicatos 
o que faz com que a consultoria preventiva seja indispen-
sável. “Sempre há publicações e projetos que mudam com-
pletamente as exigências dos contratos. 
Por isso, é importante contar com uma advocacia que está 
sempre atualizada, acostumada a trabalhar com as leis e 
que conhece todas as suas particularidades”, ressalta Ma-

ristela Dutra, advogada especialista em direito empresa-
rial do trabalho.

Outro fator ao qual a assessoria jurídica também se atenta 
diz respeito às questões referentes à medicina de trabalho 
com exigências como EPI’S, adicionais de Insalubridade, 
periculosidade, licenças médicas, afastamentos e Lei Pre-
videnciária. Nesses fatores a advocacia preventiva analisa 
as possíveis falhas e aponta suas soluções legais.

Para a Dra. Maristela ainda há grande de� ciência nas em-
presas quanto a gestão dos procedimentos do departa-
mento de recursos humanos. “Mas a Advocacia preventiva 
está aí justamente para melhorar isso, dando orientação 
correta dos direitos e deveres das partes, gerando seguran-
ça jurídica aos negócios e evitando con� itos”, completa.

Sobre a Dra. Maristela Dutra
A Maristela Dutra advogada formada pela Universidade 
Paulista, possui seu próprio escritório e Diretora da Co-
missão de Direito Empresarial do Trabalho na OAB/SP. É 
especialista em advocacia preventiva e direito empresarial 
do trabalho.
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HDS anuncia novos produtos para ajudar no Di-
gital Transformation

Novas opções permitem que você escolha soluções 
personalizadas para as exigências exclusivas de sua 

transformação digital

Hitachi Data Systems, uma subsidiária da Hitachi, Ltd. 
(TSE:6501), anunciou hoje três novas maneiras de apri-
morar e acelerar iniciativas para transformação digital. Os 
produtos que estão disponíveis no mercado atualmente 
não têm � exibilidade nem oferecem opções aos clientes, 
forçando a área de TI a enfrentar, por conta própria, uma 
série de obstáculos. Para resolver este problema, a Hitachi 
Data Systems lançou:

• Hitachi Enterprise Cloud (HEC) para organizações que 
optam por nuvem privativa e híbrida para automatizar 
operações de data center e a disponibilização de aplica-
tivos.
• Hitachi Management Automation Strategy, que ajuda as 
organizações a simpli� carem a gestão de sua infraestru-
tura.
• Aperfeiçoamentos para a Hitachi Uni� ed Compute Pla-
tform (UCP) 2000 e UCP HC, destinados às organizações 
que querem transformar e modernizar sua infraestrutura 
de TI com sistemas econômicos e abertos, convergentes e 
hiperconvergentes.

A plataforma HEC, especí� ca para aplicativos e pronta 
para uso, combina catálogos de serviços pré-integrados 
e com engenharia previamente de� nida, com plataforma 
convergente dedicada, so� ware e serviços fornecidos pela 

HDS e/ou por parceiros, ajudando os usuários a reduzi-
rem os custos operacionais e acelerando as implementa-
ções de nuvem privativa e híbrida. 
Já disponível, a primeira cópia da família HEC, Hitachi 
Enterprise Cloud com a VMware vRealize® Suite, faz uso 
da VMware vRealize Air® Cloud Management Platform™ 
(CMP). A solução está disponível, já instalada ou não, em 
um modelo de aquisição tradicional ou como solução em 
nuvem baseada em resultados e em uso.

“O anúncio que a Hitachi fez hoje é um ótimo exemplo 
da plataforma VMware vRealize acelerando a jornada das 
soluções em nuvem no ambiente corporativo. A Hitachi 
Enterprise Cloud com a VMware vRealize Suite é inte-
grada com infraestrutura de servidor e armazenamento 
de primeira classe. A plataforma cria um poderoso meio 
de acesso para nossos clientes em comum utilizarem a 
VMware vRealize Suite como sua plataforma de gerencia-
mento em nuvem , a � m de reduzir os custos operacionais 
e aumentar a agilidade nos negócios”, – Rob Smoot, vice-
-presidente de Marketing de Produtos na Unidade Corpo-
rativa para Gestão em Nuvem, VMware.

A nova Hitachi Management Automation Strategy (Estra-
tégia de Automação de Gestão, da Hityachi) oferece mo-
derno so� ware de gestão de infraestrutura que atende à 
necessidade de simpli� cação impulsionada pela adoção 
de sistemas em nuvem. Ela também apoia a motivação no 
sentido de consumir a TI como um serviço (IT as a servi-
ce, ou ITaaS), quer os aplicativos sejam tradicionais ou de 
última geração. 
A nova estratégia é um portifólio crescente de so� wa-
re focado em automação, que inclui o UCP Advisor, que 
proporciona gestão convergente inteligente e simpli� cada 
para sistemas UCP 2000 individuais e múltiplos.

“Inteligência, agilidade e foco no cliente são os três princi-
pais imperativos corporativos nos caminhos que levam à 
transformação digital, e a TI tem um papel crucial em seu 
sucesso ou fracasso. A iniciativa de obter maior agilidade 
de infraestrutura a � m de atender a esses imperativos é 
um desa� o para as equipes de TI. A automação e a gestão 
simpli� cada, especi� cadas na Hitachi Management Auto-
mation Strategy, são vitais para solucionar estes desa� os”, 
– Eric Hanselman, Analista Chefe, na 451 Research.

Além da disponibilidade do so� ware UCP Advisor, exis-
tem novos aprimoramentos signi� cativos para o desem-
penho, escalonamento e suporte a ecossistemas, da UCP 
(UCP, Uni� ed Compute Platform, ou Plataforma de Com-
putação Uni� cada), da Hitachi, que criam novas opções 
valiosas para os clientes. 
Ambos os sistemas, UCP 2000 e UCP HC, são compa-
tíveis com processadores Intel Broadwell mais rápidos e 
têm compatibilidade opcional com Hitachi Data Inges-

Júlio Chagas – Chief Product O�  cer
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tor, Hitachi Content Platform e WAN Optimizer, a � m de 
oferecer soluções exclusivas e personalizáveis. O sistema 
UCP 2000 também detecta escalabilidade para servidor 
8X, agora para 128 nós, e uma série de aperfeiçoamentos 
de rede e de segurança. Além do mais, a HDS expandiu 
o sistema para propiciar compatibilidade com ambientes 
OpenStack. O UCP HC se expande com um sistema hí-
brido e all-� ash, de alta capacidade, para 2 U/1 nós, com 
até 26 TB de capacidade � ash utilizável, ampliando as fun-
ções do portifólio hiperconvergente visando oferecer alto 
desempenho e escalabilidade para análise e aplicativos 
orientados a transações, entre outras funções do mundo 
real.

Além de ampliar as opções e a � exibilidade para os clien-
tes, o HDS também desenvolveu vários novos produtos 
em nuvem administrados como serviço, incluindo STaaS 
(Storage as a Service, ou Armazenamento como Serviço); 
soluções de computação como serviço (Compute as a Ser-
vice), uma nova solução de análise como serviço destina-
da a operações e gestão de serviços de TI, além de novas 
opções para serviços de operações remotas. A companhia 
também anunciou que seus recursos de Backup as a Ser-
vice (Backup como serviço), Archive as a Service (Arqui-
vamento como serviço) e Disaster Recovery as a Service 
(Recuperação a partir de desastres como serviço) atual-
mente proporcionam abordagens completas para a prote-
ção de dados.

“A transformação digital é o catalisador que promove no-
vos tipos de inovações e criatividade, melhora a experiên-
cia dos clientes e reinventa os modelos e processos corpo-
rativos. 
A Hitachi Data Systems está comprometida em ofere-
cer alternativas práticas e efetivas, que possam acelerar 
a transformação corporativa e minimizar os obstáculos 
enfrentados pela TI. A Hitachi Enterprise Cloud ofere-
ce mais opções do que nunca antes, com a � nalidade de 
ajudar as organizações a realizarem sua transformação 
digital”, – Devangi Patel, vice-presidente, na área de dis-
ponibilização de nuvem para o mercado, na Hitachi Data 
Systems.

Aprenda mais. Participe da conversa.
Twitter
LinkedIn
Facebook
Sobre a Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), com sede em Tóquio, Japão, 
oferece inovações que respondem aos desa� os da socieda-
de. As receitas consolidadas da empresa para o ano � scal 
de 2015 (encerrado em 31 de março de 2016) totalizou 
10.034 mil milhões de ienes (US $ 88,8 bilhões).
 O Grupo Hitachi é o líder global em Negócios de Social 
Innovation, e tem aproximadamente 335 mil empregados 

no mundo todo. Através da criação colaborativa, Hitachi 
oferece soluções aos clientes em uma ampla linha de seto-
res incluindo Energia, Indústria, Distribuição, Água, De-
senvolvimento Urbano, Finanças, Governo e Saúde. Para 
mais informações sobre a Hitachi, visite o website da em-
presa em http://www.hitachi.com.

Sobre a Hitachi America, Ltd.
Hitachi America, Ltd. com sede em Tarrytown, New York, 
uma subsidiária da Hitachi, Ltd. e suas subsidiárias ofere-
cem uma ampla gama de produtos eletrônicos, energia e 
equipamentos industriais e de serviços, as tecnologias de 
terapia de feixe de partículas, produtos automotivos e ele-
trônicos de consumo, atendendo Américas.
 Para mais informações, visite http://www.hitachi-ameri-
ca.us. Para obter informações sobre outras empresas do 
Grupo Hitachi nos Estados Unidos, por favor, visite:

 http://www.hitachi.us.
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Gestão da Continuidade de Negócios Um ato de 
antecipação

Infelizmente, recentemente tivemos que lidar com uma 
tragédia, uma catástrofe que abalou o mundo, gerando 

uma onda de solidariedade e sentimentos, o acidente en-
volvendo o time de futebol da Chapecoense, com execu-
tivos do clube, pro� ssionais de diversas áreas de atuação 
e tripulação tendo suas vidas interrompidas de maneira 
abrupta e cruel.O impacto provocado a dezenas de famí-
lias é irreparável, onde esse tipo de acontecimento, sempre 
inesperado e surpreendente promove efeitos devastado-
res, são efeitos que envolvem além das famílias, amigos, 
entidades, empresas e até mesmo uma cidade inteira, po-
dendo afetar o seu futuro.

Os anos de 2015 e 2016 foram marcados por outros aci-
dentes e acontecimentos, que de forma negativa me fez 
pensar neste artigo, por exemplo, pensem no desastre de 
Mariana e na morte de executivos do Bradesco, também 
por queda de aeronave e tantos outros.

Dentro do gerenciamento de riscos, existem algumas ques-
tões a trabalhar para evitar que situações negativas pos-
sam afetar a perenidade de uma organização, justamente 
a continuidade dos negócios é o tema que quero abordar 
aqui. Normalmente, nós gestores de riscos desaconselha-
mos que diversos executivos de uma determinada organi-
zação viajem juntos, justamente pelo fato da continuidade 
de operações e preservação de vidas.

Neste cenário é possível identi� car fatores de riscos que 
possam ser tratados para reduzir essa situação. Resumin-
do uma matriz de riscos, onde, trabalhamos critérios de 
probabilidade versus impacto, podemos pensar que a pro-
babilidade de ocorrer um acidente aéreo é pequena, no en-
tanto, ela existe, essa probabilidade mesmo que pequena é 
real, sendo real devemos pensar no impacto que ela pode 
causar, tendo isso claro é possível medir que o impacto 
deste acontecimento é sempre catastró� co. Como foi nos 
exemplos que descrevi acima.

Como é possível separar empresários em viagens de negó-
cios, ou então delegações esportivas em geral? O mesmo 
para membros de partidos políticos ou de organizações 
mundiais, como a ONU. Para isso o gestor de riscos preci-
sa trazer à tona a proposição da GCN – Gestão da Conti-
nuidade de Negócios, não é tarefa fácil, envolve mudanças 
de cultura, convencimento e dependendo da operação e 
empresa os custos são altos, mas, se formos pensar nos 
reais impactos, torna-se assunto de debate fundamental.
A GCN – Gestão da Continuidade de Negóciosé o pro-
cesso que visa estabelecer uma estratégia estruturada e 
adaptação da operação da organização, para melhorar a 
sua resiliência, como:

• Manter em circulação seus principais serviços e/
ou produtos, em níveis previamente concordados, dentro 
de um tempo previamente estabelecido, após uma inter-
rupção;
• Gerenciar interrupções no negócio, não estancar a 
operação, protegendo marca e reputação da organização 
perante clientes e mercado;
• Preservar processos e pessoas importantes para 
manter os níveis de atendimento e desenvolvimento em-
presarial dentro do seu ramo de atuação.
Ato de antecipar incidentes que afetarão os processos e 
funções críticas da organização, e garantir que ela respon-
da a qualquer incidente de maneira planejada e ensaia-
da.“Business Continuity Institute-BCI”

GCN no olho da gestão

• Parte dos riscos está fora do controle da organiza-
ção.
• Uma organização lucrativa pode perecer se não as-
sumir o controle da recuperação das suas atividades.

Os benefícios da GCN
• Identi� car proativamente os impactos de uma in-
terrupção.
• Responder e� cientemente às interrupções/dúvi-
das.
• Encontrar possibilidade por meio de um processo 
de testes.
• Melhorar a sua reputação.
• Ganhar uma vantagem competitiva.
• Recuperar estabilidade administrativa.

Os resultados da GCN
• Principais processos identi� cados, produtos e ser-
viços protegidos.
• Desenvolvimento da capacidade de gerenciamen-
to e resposta e� caz a incidentes.
• Atendimento a boas práticas de governança cor-
porativa.

Quando a GCN entra em ação

Na matriz a seguir, podemos identi� car onde é o ponto 
zero, um instante após o gerenciamento de riscos não ser 
e� caz, ou então, for reconhecido pelo parâmetro do apeti-
te ao risco. Quanto maior for o tempo de recuperação “T”, 
maior será a crise ou os prejuízos.
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Para tanto, devemos identi� car condições que deverão 
ser monitoradas e gerenciadas pela organização, para que 
esta � que bem posicionada em seu ambiente. Através do 
BIA - (Business Impact Analysis), ou seja, um estudo dos 
principais impactos é possível identi� car essas condições, 
no que segue:
• Base na qual a resposta da GCN é desenvolvida.
• Quanti� car e quali� car os impactos nos negócios 
de uma perda ou interrupção nos processos dos negócios.
• Permite determinar o ponto de tempo onde a in-
terrupção se torna intolerável.
• Fornece as informações de como determinar a es-
tratégia de continuidade.
Para construir a análise de impactos, podemos aplicar 
inúmeras técnicas, podendo variar conforme modelo e 
cultura organizacional, não existe um padrão e cada um 
dos itens elencados abaixo pode se enquadrar no contexto 
de uma organização. 
 . Workshops
 . Questionários em papel
 . Pesquisas informatizadas
 . Entrevistas
 . Inspeções locais
 . Histórico da organização e de mercado
 . Dicionário de Riscos
 . Banco de dados dos problemas mais graves
 . Levantamento interno do que deu errado
 . Levantamento externo de organizações do mesmo 
segmento

Como conclusão, parece-nos um tanto complicado toda 
a estruturação da GCN, de fato é, no entanto, podemos 
iniciar convencendo a alta administração e introduzindo 
gradativamente a cultura na organização, a partir deste 
ponto, poderemos até descobrir que muitos gestores já 
possuem ideias, ou modelos de contingências adaptáveis, 
onde, seu aproveitamento será importante para implan-
tação da GCN. Avaliar os mapeamentos de processos já 
existentes e sugerir melhorias, idealizar planos com pou-
cos processos, agindo desta forma já estaremos no cami-

nho certo. Por � m, não devemos esquecer que apenas as 
situações críticas devem na GCN. 

MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION em 
Gestão de Riscos Corporativos pela FAPI – FACULDA-
DE DE ADMNISTRAÇÃO DE SÃO PAULO BRASILIA-
NO & ASSOCIADOS. Especialista em GCN – Gestão da 
Continuidade de Negócios pela Brasiliano & Associados 
– FAPI. PERITO JUDICIAL TRABALHISTA, Especialista 
em LEAN MANUFACTURING.
 Palestrante da Next Business Media – CorpRisk e CorpBu-
siness, edições de riscos e compliance, nas áreas de GRC, 
Fraudes e BCP (Business Continuity Plan) e AMCHAM – 
Câmara Americana de Comércio, onde é membro convi-
dado do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos. Autor 
e colaborador do site “Monitor das Fraudes” http://www.
fraudes.org. Graduado em Ciências Contábeis, Gerente de 
Riscos e Compliance da empresa Libbs Farmacêutica. Res-
ponsável há 6 anos pelas áreas de Compliance, Auditoria 
Interna, Ouvidoria e Riscos Corporativos. Atua no com-
bate a fraudes, desvios de informações, medicamentos e 
responde pelo Programa de Compliance da organização. 
Na contabilidade atuou durante 17 anos na área tributária, 
desenvolvendo-se em planejamento tributário nos ramos 
de comércio, indústria e serviços. 
Possui profundo conhecimento em implantação de sis-
temas integrados (SAP, Microsiga, RM e PLACOMP), 
no que tange as áreas tributárias e de � nanças. Autor de 
diversos artigos e da Teoria da Estrela da Fraude. Profes-
sor de Pós Graduação nas instituições FESP (Faculdade 
de Engenharia de São Paulo/Brasiliano e Associados) e 
FIA (Fundação Instituto de Administração) e palestrante 
abordando assuntos relacionados à Riscos Corporativos, 
Fraudes, Investigações, Compliance, Código de Conduta, 
Ética Empresarial e Canais de Denúncias. 

MAURÍCIO RONCATO
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Entrevista exclusiva com Alexandre Mantovani é 
Diretor Executivo do BNI na Baixada Santista

Acompanhe a entrevista exclusiva com Alexandre 
Mantovani é Diretor Executivo do BNI na Baixada 

Santista. O BNI Business Network International é uma 
organização internacional de referências de negócios. A 
BNI foi fundada nos Estados Unidos, por Ivan Misner em 
1985.
 
 
Revista Empresários - Quem é Alexandre Mantovani? 
 
R: Sou uma pessoa muito simples de família estruturada 
com 2 irmãos e tive dois sonhos quando adolescente: ser 
militar das forças aéreas ou engenheiro mecatrônico. Con-
tudo, após concluir meu ensino médio no SENAI em Me-
cânica Industrial meu pai chamou-me para trabalhar tem-
porariamente com ele na corretora de seguros e foi ai que 
ingressei neste mercado que estou até hoje. Formei-me 
Corretor de Seguros pela SUSEP aos 24 anos e na sequên-
cia � z faculdade em Gestão de Negócios e Finanças e Pós-
-Graduação em Mkt Empresarial com o intuito de auxiliar 
o desenvolvimento da empresa de meu pai. Me considero 
uma pessoa empreendedora, curiosa e determinada. Sem-
pre gostei de conhecer pessoas e lugares diferentes. Adoro 
tocar violão, ouvir boa música e curtir a tranquilidade do 

lar com minha esposa. Com o passar dos anos fui perce-
bendo uma certa facilidade em me aproximar e me rela-
cionar com pessoas. Lembro-me que desde a época esco-
lar eu adorava ser o representante da sala e aquele aluno 
que sempre apresentava os trabalhos em grupo, e foi assim 
até a faculdade. Aos 15 anos ajudei a formar um Departa-
mento Jovem em um clube militar próximo a região que 
resido na ZN de São Paulo onde em pouco tempo chega-
mos a reunir cerca de 50 adolescentes todos os � nais de 
semana durante bons anos. Logo depois, quando ingressei 
no mercado de Seguros, ajudei a fundar a Comissão dos 
Corretores de Seguros do Futuro no sindicato estadual da 
pro� ssão e � quei neste projeto junto com a Diretoria do 
sindicato por mais de 6 anos. Sou uma pessoa muito des-
contraída e que sente-se realizado e grato pelas conquistas 
e amizades que construí ao longo deste tempo. Atualmen-
te estou me preparando para passar por um dos melhores 
momentos de minha vida: Ser pai!
 
Revista Empresários  - O que levou você a ser um empre-
endedor?
 
R: Foi a vontade de ter um negócio próprio, seguindo os 
passos do meu pai. Comecei com a Corretora de Seguros 
em 2004 e atualmente possuo outros 2 negócios.
 
Revista Empresários  - Como o BNI surgiu na sua vida e o 
que ele representa para você?
 
R: O BNI surgiu em minha vida em Fevereiro/2009, logo 
após chegar ao Brasil. Naquela época eu fui convidado 
para participar de uma reunião de apresentação onde es-
tava para nascer a primeira Equipe BNI do Brasil. 
 
Inicialmente eu me interessei pois acreditei que o BNI 
pudesse trazer bons clientes para a minha Corretora de 
Seguros, e foi que aconteceu. Em 2012 tinha planos de 
abrir uma � lial da Corretora em Santos e no mesmo ano 
fui convidado para participar do 1ª time de Diretores BNI 
e logo aceitei o desa� o de leva-lo para a Baixada Santis-
ta. Atualmente a minha Corretora participa de 3 Equipes 
BNI com alguns milhares de reais em negócios fechados 
anualmente.

O BNI foi uma das melhores coisas que aconteceu na mi-
nha vida. Para mim ele é muito mais do que uma orga-
nização de negócios, ele é uma organização de pessoas, 
de pessoas do bem. O BNI possui em sua � loso� a um 
dos conceitos universais mais belos e que está relaciona-
do com: união, partilha, cooperação, companheirismo, 
solidariedade, amizade, dedicação, conformidade, amor, 
sinceridade, congraçamento. O BNI é uma organização de 
transformação.
 
Revista Empresários  - Como você analisa a implantação 
do BNI na Baixada Santista e o seus crescimento?
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R: A aceitação do BNI na Baixada Santista foi fantástica! 
Desde a sua chegada na região em 2012, o BNI gerou para 
os participantes mais de R$ 33 milhões de reais e negócios. 
Atualmente nossa rede é composto por 178 empresários 
distribuídos em 5 Equipes nas cidades de Santos e São Vi-
cente e estamos iniciando em novas regiões.
 
Revista Empresários  - Estamos chegando ao � m de 2016 
e quais são as suas perspectivas para 2017?
 
R: O plano é iniciar no 1º semestre de 2017 as Equipes de 
Praia Grande e Guarujá que já estão em formação e identi-
� car parceiros para desenvolver a organização nas cidades 
de Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
 
Revista Empresários - Você esteve na convenção mundial 
do BNI realizado nos Estados Unidos, gostaríamos de sa-
ber como foi e o que você trouxe de aprendizado e novi-
dades?
 
R: A conferência foi sensacional e ainda estou absorvendo 
todo o conteúdo, no entanto, um ponto importante e que 
está diretamente relacionado com as oportunidades de 
negócios para os membros é que nossa organização pre-
tende sair de 207 mil para 500 mil membros em todo o 
mundo até 2020.
 
Revista Empresários  - Gostaria que você deixa-se uma 
mensagem para os empresários que fazem parte do BNI e 
para aqueles que queiram fazer as suas inscrições.
 
R: O BNI é uma organização de negócios e relacionamen-
tos de fácil acesso para qualquer tamanho e tipo de empre-
sa, Nosso objetivo é auxiliar o empresário no desenvolvi-
mento do seu negócio através do marketing boca a boca e 
as recomendações mútuas de negócios. O BNI é uma or-
ganização muito transparente e que não atua com marke-
ting multinível ou sistema de pirâmide. Nosso foco está 
em pessoas e empresas idôneas que acreditam que juntas 
poderão ir mais longe. Venha nos visitar e entender como 
estamos mudando a forma como o mundo faz negócios.
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Novembro registra 5º mês consecutivo de subida nos 
desembarques de mercadorias

 
O movimento de cargas no Porto de Santos voltou a re-
gistrar crescimento nas importações. De acordo com os 
números registrados pela Gerência de Tarifas e Estatísti-
cas da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Co-
desp), novembro de 2016 registrou 10% de aumento no 
desembarque de mercadorias. Foram 2,76 milhões de to-
neladas desembarcadas contra 2,58 milhões em novembro 
de 2015. Em sentido contrário, as exportações registraram 
nova queda. 

O movimento do mês foi de 7,75 milhões de toneladas, 
decréscimo de 21,3% em relação a novembro do ano pas-
sado (9,85 milhões de toneladas). No acumulado do ano, 
2016 registra de janeiro a novembro o total de 105,4 mi-
lhões de toneladas, uma queda de 4% em relação ao mes-
mo período do ano passado (109,8 milhões de toneladas).

O grande destaque no mês é o açúcar. A commodity foi a 
carga mais movimentada no mês, com 1,66 milhão t. Em-
bora com queda no mês de 2,4% em relação a novembro 
de 2015, quando o número foi de 1,70 milhão t, o açúcar 
ultrapassou a soja como produto de maior movimentação 
do ano no Porto de Santos.

O segundo produto de maior movimentação no mês foi 
o milho. O grão registrou 423,9 mil toneladas, queda de 
83,4% em relação a novembro do ano passado, quando fo-
ram movimentadas 2,77 milhões t, a terceira maior movi-
mentação do produto na história do Porto de Santos.

O terceiro produto de maior movimentação foi o adubo, 
com 371,7 mil toneladas. A carga foi uma das principais 
responsáveis pelo aumento das importações. O produto 
registrou aumento de 64,8% em relação a novembro do 
ano passado.

 Movimento acumulado

 A movimentação de 105,4 milhões de toneladas entre ja-
neiro e novembro de 2016 é 4% menor que o resultado 
do período do ano anterior (109,8 milhões t). As maio-
res marcas de exportação no movimento acumulado do 
ano de 2016 são: açúcar, com 18,8 milhões de toneladas, 
aumento de 14,7% em relação ao ano passado; complexo 
soja (grão e farelo), com 18,5 milhões de toneladas, acrés-
cimo de 6,7% em relação ao mesmo período de 2015. O 
terceiro é o milho, com 7,5 milhões de toneladas, decrés-
cimo de 42,7% em relação a 2015. Seguem a celulose (2,8 
milhões de toneladas, queda de 10,1% no acumulado do 
ano). Sucos cítricos, com 1,9 milhão de toneladas (7,8% de 
aumento no período do ano) completam o rol das cinco 
cargas mais exportadas em 2016.

Nas importações, o principal produto no movimento acu-
mulado de 2016 é o adubo, com 3,05 milhões de toneladas 
movimentadas.
 O número representa aumento de 39,3% para o período 
em relação a 2015. Seguem o enxofre (1,5 milhão de tone-
ladas, queda de 15,8%), gás liquefeito de petróleo (GLP), 
com 997,8 mil toneladas, aumento de 27,3% em relação a 
2014, e trigo, com 979,6 mil toneladas (aumento de 61,9% 
em relação ao ano passado). O Porto de Santos registrou 
ainda, até novembro de 2016, a importação de 20,5 mi-
lhões de toneladas de cargas diversas não especi� cadas.

A movimentação de contêineres no mês foi de 300.396 
TEU (unidade padrão equivalente a um contêiner de 20 
pés), uma queda de 1% em relação a novembro do ano 
anterior, quando foram movimentados 303.515 TEU. No 
acumulado do ano, o recuo foi de 6,5% (3.263.136 TEU de 
janeiro a novembro de 2016 ante 3.488.841 TEU no mes-
mo período de 2015). O � uxo de navios registrou nova 
queda, sendo 354 atracações no mês (405 em novembro 
de 2015, recuo de 12,6%) e 4.332 de janeiro a novembro 
(4.706 no mesmo período de 2015, retração de 7,9%).
 

Importações mantêm tendência de crescimento 
no Porto de Santos
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Liderando em tempos de  incertezas

Os  Estados Unidos elegeram em 8 de novembro de 
2016 o empresário  Donald Trump  como seu  45º 

presidente.
 
A vitória do candidato republicano contrariou a maioria 
das projeções eleitorais, que previam a vitória  da demo-
crata Hillary Clinton.
 
Na madrugada de 9 de novembro de 2016 Donald Trump 
havia derrotado não somente a candidata do partido de-
mocrata,  mas também uma boa parcela  do seu próprio 
partido.
 
Como já havia acontecido,  por ocasião da votação pela  
saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), o mun-
do  se deparou novamente, em curto espaço de tempo, 
com outra  mudança inesperada.

Em resposta ao resultado das urnas,  as principais bolsas 
de valores do mundo oscilaram como uma montanha rus-
sa, sabendo que, em um mundo cada vez mais interconec-
tado, mudanças no cenário político-econômico da maior 
economia do planeta produzem  impactos em cadeia, po-
sitivos e negativos, no volume do comercio internacional, 
câmbio, crescimento global, relações internacionais e até  
no  clima do planeta, através de  iniciativas de redução de 
emissões de gases.
 
Economistas ao redor do globo, inclusive no Brasil,  avi-
sam que todas as  previsões, são, neste momento, apenas 
tentativas. “Quem falar que sabe com certeza o que acon-
tecerá durante a  presidência de Trump está mentindo” 
declarou   Megan Greene, economista chefe do Manulife 
Asset Management ao importante Wall Street Journal, re-
� etindo a opinião de especialistas.

A bola de cristal quebrou na longa noite de 8 de novem-
bro. A  certeza que � cou  foi a de que o nível de incerteza 
havia aumentado.

 
Aprendendo a  lidar com a incerteza
 
Em meu  seminário para um grupo de executivos, realiza-
do poucos dias antes  da eleição norte-americana, o tema 
central foi justamente a necessidade de líderes estarem 
preparados para lidar com crescentes níveis de  incerteza.
 
Este e os  próximos anos, no Brasil e no mundo,  serão ca-
racterizados por cenários de mudanças trazendo desa� os 
e  oportunidades, mas como não existem oportunidades 
sem riscos,  saber lidar com a incerteza e tomar os  riscos 
certos passam a ser  componentes indispensáveis do con-
junto de  competências de um  líder.

A capacidade de liderar e tomar decisões  avaliando riscos 
e engajando equipes para atingir resultados sob pressão, 
prevenindo e gerenciando crises, tudo isso em um am-
biente complexo de incertezas e mudanças, exigirá atitu-
des e comportamentos corretos  frente a riscos e crises.

O problema é que, pesquisas indicam que,  nós, seres hu-
manos, temos uma aversão natural à incerteza, e viéses 
cognitivos e emocionais que, sem treinamento adequado, 
di� cultam a correta avaliação de riscos e crises. 

Pensar sobre riscos ou sobre a possibilidade de ocorrên-
cia de uma crise tende a causar desconforto psicológico, 
disparando, muitas vezes, mecanismos de proteção como 
atitudes e comportamentos de negação e minimização do 
impacto de riscos.

Em meu artigo Riscos, Crises e Surpresas Previsíveis: 

Por Pedro C Ribeiro 
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Como executivos  e o conselho de administração podem 
ser os últimos a saber... tarde demais, publicado na edição 
de julho/16 da Revista Empresários  http://revistaempresa-
rios.net/site/riscos-crises-e-surpresas-previsiveis-como-
-executivos-e-o-conselho-de-administracao-podem-ser-
-os-ultimos-a-saber-tarde-demais-por-pedro-c-ribeiro/   
abordo o efeito  de atitudes e comportamentos defensivos 
de líderes frente ao risco, e como podem  acabar  funcio-
nando como bloqueadores da comunicação na organiza-
ção, aumentando assim as chances de que riscos e alertas 
sejam ignorados.
Saber lidar com incertezas não é mais uma opção,  é essen-
cial  para prevenção  e superação de crises em um ambien-
te de incertezas e complexidade.

 

*Pedro C Ribeiro é sócio fundador da Stratech,  tendo 
sido diretor de organizações como Ernst & Young Con-
sulting, Unisys e Chase Manhattan Bank. Economista 
com foco em aspectos comportamentais 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  Participante convidado do High Level Risk Fo-
rum realizado no Departamento de Defesa e Homeland 
Security dos Estados Unidos, autor do workshop Lições 
do Titanic  sobre Riscos e Crises para Líderes e de artigos 
sobre o tema publicados pela Academia de Liderança em 
Projetos e Engenharia da NASA, e professor do programa 
de Educação Executiva, Pós e MBA da FIA/USP

www.tmc.com.br (13) 3213 7612 (13) 99618- 1736



Janeiro de 2017

Jamir Silva Diretor da Revista Empresários parti-
cipou do Programa de Capacitação Empresarial” 
na ACIRP – Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto.

A ACIRP dando continuidade em 2017 ao programa 
Capacitação Empresarial. Lançado no mês de setem-

bro do ano passado, a iniciativa promove, quinzenalmen-
te, capacitações gratuitas aos associados e convidados. Na 
primeira palestra deste ano, o coordenador técnico do 
Instituto de Economia da ACIRP, Antônio Vicente Golfe-
to, fez um balanço político e econômico de 2016, além de 
apresentar as perspectivas para 2017 em Ribeirão Preto e 
região. A iniciativa ocorreu no dia 10 de janeiro na cidade 
da entidade em Ribeirão Preto. 

“A ACIRP tem o dever de oferecer uma série de benefícios 
àqueles que mais acreditam no trabalho da entidade – isto 
é, nossos associados. São eles que mantêm a associação 
em pé há 112 anos e sem eles não teríamos a represen-
tatividade que conquistamos em Ribeirão”, argumentou o 
presidente da ACIRP, Antonio Carlos Maçonetto.
Na ocasião Jamir Silva ,Jornalista e diretor da Revista Em-
presários esteve prestigiando o evento que contou com a 
presença de dezenas de empresários da cidade e da região 
de Ribeirão Preto.

Com temas variados, que vão desde dicas para se vender 
mais a estratégias de exportação, a palestra tem o intuito, 
também, de promover o desenvolvimento dos associados 
e seus colaboradores por meio do conhecimento e in-
formações, sempre tendo as micro e pequenas empresas 
como alvo. Golfeto destacou a importância da recupera-
ção da con� ança neste momento de crise.

“Para que o mercado volte a funcionar, consumidores e 
investidores precisam de con� ança. O consumidor, sem 
con� ança, não consome à vista, por falta de renda. E tam-
bém não consome a prazo por receio de perder o empre-

go. Já o investidor não investe seu capital porque está com 
medo do futuro”, explica.
Como proposta de solução efetiva para alteração do ce-
nário negativo do ano passado, Golfeto garante que, mais 
do que nunca, a política pode ser o antídoto para crise. 
Ou, mais uma vez, seu fator agravante. “Quanto mais o 
governo demonstrar que está conseguindo sucesso no em-
bate com o Congresso Nacional – aprovando as reformas 
necessárias – mais 2017 será menos negativo do que foi 
2016”, � naliza.

“Participar do programa Capacitação Empresarial é uma 
ótima oportunidade para obtermos mais informações que 
podemos utilizar no dia a dia e o mais importante é de re-
alizar novos contatos com empresários e empreendedores 
dos mais diversos setores e até realizarmos negócios.” dis-
se Silvia Leão, diretora da Lion Consultoria Empresarial & 
Desenvolvimento Pro� ssional.

GOLFETO COM JAMIR SILVA

PUBLICO PPRESENTE
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O desa� o da organização do tempo em um traba-
lho criativo – Por: Tathiane Deândhela

Trabalho criativo não é uma linha de produção. Não 
se pode esperar que ideias, inovações e estratégias de 

comunicação e marketing saiam perfeitamente lapidadas 
e encaixotadas em um período de tempo especí� co, como 
em uma fábrica. Não se vende soluções de marketing a 
quilo, em pacotes com 12 unidades e nem em pastilhas. 
Podemos, obviamente, nos nortear por estudos, por casos 
de sucesso, por novas tendências. Mas jamais seguiremos 
uma receita.

Posto isto, no mundo perfeito, teríamos o tempo necessá-
rio para que as grandes ideias surgissem, assim como as 
soluções para os problemas e desa� os das organizações, 
sem pressões. Simples. Pena que, sabemos muito bem, não 
é assim. A grande encruzilhada com que temos que lidar 
diariamente é o fato de que temos que trabalhar com uma 
atividade que, por sua natureza, não é instantânea, mas em 
um mercado que exige, cada vez mais, soluções rápidas

O caminho para a solução desse impasse (e de muitos ou-
tros no mundo moderno) está em uma premissa básica: é 
preciso saber gerir bem o seu tempo. Para criar soluções 
e estratégias de marketing, por exemplo, é preciso fazer 
um mergulho profundo em um tema. Se perdemos nos-
so tempo com distrações, como o uso indiscriminado das 
redes sociais, esse mergulho será mais demorado, preju-
dicará a concentração e o resultado � nal esperado. Outro 
fator que pode prejudicar as novas ideias é o acúmulo de 
tarefas. Quando há muitas tarefas a se realizar, e um mon-
te de preocupações, isso acaba por inibir a criatividade.

Assim como o planejamento � nanceiro nos ensina que, 
se valorizarmos os centavos, daremos valor ao milhão, na 
gestão do tempo só seremos capazes de valorizar as 24 ho-
ras que temos se valorizamos cada segundo do nosso dia. 
Esse é o começo. A partir disso, e com tarefas organizadas, 
haverá mais tempo para criar e até para aquela distração 
diária (pois ninguém é de ferro).

Muitos estudos já mostraram que as pessoas que fazem 
muitas coisas ao mesmo tempo � cam prejudicadas em ou-
tros âmbitos. Elas se sabotam muito, perdem convivência, 
lazer, inteligência emocional e isso in� ui na capacidade de 
se concentrar nos momentos em que é preciso criar. O se-
gredo não está em ter mais tempo para o trabalho, mas em 
conseguir administrar o seu tempo para tudo.

Mas então, o que fazer para melhorar? 
O primeiro passo para uma mudança de� nitiva nesse as-
pecto é a conscientização de que é preciso valorizar cada 
minuto do seu dia e abandonar de� nitivamente as distra-
ções, pelo menos enquanto tiver algo importante a fazer. 
Também � ca claro que não é recomendável continuar es-
cravo das multitarefas. É possível, sim, fazer muitas coi-
sas em um dia, mas é preferível que seja uma de cada vez. 
Além de produtividade, esse compromisso é o caminho 
para um trabalho bem feito. Outro ponto crucial é a ne-
cessidade de organização, mental, e também do ambiente 
físico. 
Em um ambiente organizado, comprovadamente, o traba-
lho é mais agradável, assim como as ideias � uem melhor 
em uma mente organizada. É preciso ter em mente, so-
bretudo, que essas medidas exigem sacrifício. Até se tor-
nar hábito, saber gerir bem o tempo, abdicar as distrações, 
será um grande esforço, mas vale a pena.

Por � m, mesmo no mundo moderno, em que somos bom-
bardeados de informação diariamente, para se alcançar o 
sucesso, não basta ser criativo, ainda vale a máxima atri-
buída a � omas Edson, inventor da lâmpada: “A geniali-
dade é fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração”.
  
*Tathiane Deândhela é Mestre em liderança pela Uni-
versidade de Atlanta, Especialista em Gestão do Tempo, 
Master CoachTrainer, Consultora de carreira e Executiva 
Multidisciplinar. Autora do livro “Faça o tempo trabalhar 
para você”. Possui curso de Negociação pela Universida-
de de Harvard. CEO do Instituto Deândhela. Também é 
diretora de educação da AJE Goiás (Associação de Jovens 
Empresários).










