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O Vendedor Milionário

O dinheiro, as riquezas fazem parte dos sonhos da gran-
de maioria da população e muitos gostariam de saber 

a fórmula para ser um milionário, penso que o caminho 
mais rápido é “ser um bom vendedor”, mas, nem todos 
gostam de vendas, ou pensam que não sabem vender.
Todos nos somos vendedores o tempo todo, se você não 
está vendendo um produto ou serviço, certamente estará 
vendendo o que lhe custa mais caro por um valor irrisó-
rio (tendo em vista que a pessoa ganhe o salário mínimo), 
você estará vendendo horas, e quando o seu cliente (seu 
patrão) não estiver mais satisfeito com o seu produto (o 
serviço que você oferece) ele poderá simplesmente optar 
por outro fornecedor (lhe demitindo e contratando outra 
pessoa).

Estudando a vida de alguns milionários foi possível perce-
ber como são excelentes vendedores, e que ser vendedor 
não é simplesmente � car atrás de um balcão esperando 
pessoas para oferecer seus produtos, vamos pegar como 
exemplo o clichê Apple , muitos falam “as palestras dele 
eram fantásticas”, mas Steve Jobs era um ótimo vendedor, 
ele vendia da maneira mais rápida e para a maior quanti-
dade de pessoas possíveis, através de palestras, ou seja, ele 
tinha um método.
Vamos para outro exemplo então o Flávio Augusto do Ge-
ração de Valor e da escola de inglês Wise Up, ele é um 
vendedor nato, gosto de chama-lo de vendedor de sonhos, 
ao falar da sua escola de inglês as pessoas logo perguntam 
como podem ser franqueadas, quando ele fala do geração 
de valor as pessoas querem saber como podem ter aces-

so a todo conteúdo da sua plataforma on line de gestão e 
assim, vendendo ele foi eleito pela Forbes como um dos 
40 homens mais ricos do Brasil em 2016, bom, pra quem 
morava em periferia, de família humilde, ele é realmente 
um bom vendedor.
Mas então porque nem todos gostam de vender? Provavel-
mente porque não tem sonhos ambiciosos ou porque não 
acredita o su� ciente em si mesmo. Quer ser um vendedor 
milionário? Então leia com atenção essas três dicas para 
você aplicar imediatamente.
1º Melhore o seu marketing pessoal, isso signi� ca ter boa 
aparência física, boa comunicação, pontualidade, lealda-
de, cordialidade, rapidez no atendimento, deixar sempre 
uma boa impressão (não somente a primeira);
2º Trabalhe com metas, crie metas pessoais, seja de ven-
das, ou de promoção para outro cargo, departamento, es-
tipule você as suas metas e alcance, não se limite às metas 
dos seus superiores, pois é você quem sabe o tamanho e 
valor dos seus sonhos;
3º Trate as pessoas pelo nome, mas você pode dizer: não 
tenho memória boa, para isso inventaram a caneta e o blo-
quinho de anotações, simples assim.
 
Talvez você esteja pensando que isso é simples demais e 
que por isso não vai colocar em prática, lamento, pois os 
milionários colocam essas dicas e muitas outras, e se você 
não conseguir executar as simples jamais chegará até ou-
tras que requerem mais conhecimento e habilidades e por 
isso vai continuar reclamando que ganha pouco, que não 
tem sorte, que não é reconhecido no seu trabalho, que não 
tem uma boa oportunidade (só abrindo um parênteses, 
oportunidades quem quer cria, não � ca esperando).
Que garantias você terá ao seguir essas três dicas? No mí-
nimo de ser mais produtivo, mais assertivo, melhorar seu 
relacionamento com as pessoas e consigo mesmo, esse é 
o inicio da escada para que você possa ir para o próximo 
nível, é o começo da mudança de mentalidade, novos há-
bitos que te levarão ao sucesso, Robert Collier disse que 
"O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos todos 
os dias".

Mas o que vender então? Bom se você seguir essas dicas 
poderá vender desde pipoca, até empresas, é só você esco-
lher com o que quer trabalhar, porque têm pessoas � cando 
milionárias vendendo pipoca, o resultado vai depender do 
tamanho dos seus sonhos.
 
 
Mávia Cristiane - Administradora de Empresas; Especia-
lista em Gestão Empresarial; em Politicas Públicas; MBA 
em Marketing Estratégico, ambos pela UFT – Universi-
dade Federal do Tocantins; Consultora credenciada pelo 
SEBRAE/TO/PA desde 2009; Embaixadora no Estado do 
Pará do Rede Mulher Empreendedora; Palestrante nos te-
mas Liderança; Marketing Digital; Vendas e Empreende-
dorismo, Consultora Empresarial.
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Queda nas exportações reduz movi-
mento de cargas no Porto de Santos
A perspectiva é de reversão nesse quadro a partir dos pró-
ximos meses com safra recorde de grãos

A movimentação de cargas no Porto de Santos registrou 
em janeiro declínio de 6,0% em relação a 2016. A redução 
ocorreu pela queda de 16,1% nas exportações, apesar do 
signi� cativo crescimento de 19,1% nas importações. Com 
participação de 63,60%  sobre o total geral, a redução no 
� uxo de embarques in� uiu de forma decisiva para o  de-
clínio do movimento em janeiro. O recuo veri� cado em 
janeiro não inibe, no entanto, as projeções de crescimento 
para 2017.
O desempenho das exportações, com 4,683 milhões de 
toneladas,  foi re� exo, principalmente, da redução nas 
operações de embarque de milho, com retração de 76,6%. 
Somente o milho representou declínio de 1,3 milhão de 
toneladas.. A situação decorre da quebra da última safra 
do milho, ainda em � nal de escoamento, provocando o 
declínio também veri� cado em dezembro.
“O cenário, no entanto é otimista”, analisa o presidente 
da Codesp, Alex Oliva, lembrando que o Porto de Santos 
tende a se bene� ciar com os resultados positivos da safra 
de grãos 2016/2017, com estimativa de recorde histórico 
para o país, num aumento de aproximadamente 15% em 
relação à safra anterior. “No geral, considerando ainda 
análises comerciais, devemos encerrar 2017 com um mo-
vimento em torno de 120,933 milhões de toneladas, um 
aumento de 6,3% em relação a 2016”, conclui Oliva, com 
forte expectativa de resultados positivos a partir do iní-
cio do escoamento da soja. Bene� ciada pela elevação dos 
preços,  pela demanda internacional ainda elevada e por 
condições climáticas mais favoráveis, a safra nacional de 
soja deve apresentar novo recorde, com crescimento mé-
dio estimado de 8,7% .
O complexo soja, apesar de ainda não se apurar um ele-
vado volume nesse início de escoamento da nova safra, 
já registrou crescimento de 125,2%, atingindo 678,72 mil 
toneladas, com participação de 485,85 mil toneladas da 
soja em grão. No auge do escoamento, esse volume deve 
facilmente superar 3 milhões de toneladas.
Quanto às importações, que participaram com 36,40% 
do total geral, alcançando  2,680 milhões de toneladas 
e incremento de 19,1%, foram impulsionadas pelo forte 
movimento de adubo, a principal carga nesse � uxo, que 
ampliou suas descargas em 43,8%, seguida pelo bom de-
sempenho nas operações de óleo diesel e gasóleo, atingin-
do 28,6% de crescimento, com 137,96 mil toneladas.
As operações com contêineres registraram 279,978 mil 
TEU, apontando aumento de 4,0%. Considerando-se a 
tonelagem movimentada, o crescimento foi ainda mais 
expressivo, chegando a 9,3%, com 3,139 milhões de tone-
ladas. O total de contêineres em unidades teve incremento 

de 3,2% com 132,026 mil unidades operadas.
O número de navios atracados apresentou redução de 
8,9% em janeiro, com registro de 360 embarcações.
Balança Comercial
A movimentação de cargas pelo Porto de Santos atingiu 
o total de US$ 7,4 bilhões, equivalente ao valor comercial 
dos produtos que transitaram pelo complexo santista no 
primeiro mês do ano, representando um incremento de 
23,3% em relação ao ano anterior. A participação no to-
tal nacional de US$ 27,1 bilhões foi, coincidentemente, de 
27,1%.
As exportações chegaram a US$ 3,9 bilhões, alcançando 
crescimento de 34,48% com uma participação de 25,8%. 
As importações atingiram US$ 3,5 bilhões, aumento de 
12,9% sobre 2016 e participação de 28,7% sobre o total 
nacional.
As exportações pelo cais santista tiveram como principais 
destinos os portos dos Estados Unidos. China e Argentina, 
respectivamente. Na liderança, os portos norte-america-
nos receberam o equivalente a US$ 508 milhões, seguidos 
por China, com US$ 355 milhões, e Argentina, com US$ 
292 milhões. As cargas mais exportadas foram açúcares 
(US$ 548,646 milhões), principalmente para Bangladesh, 
café em grão (US$ 383,990 milhões), liderado pelos em-
barques  para a Argélia e farelo (US$ 214,883 milhões), 
com destaque para a Indonésia.
Nas importações, China, Estados  Unidos e Alemanha 
foram, respectivamente, os países que mais embarcaram 
com destino a Santos. A China liderou com US$ 826 mi-
lhões, seguida pelos Estados Unidos com US$ 539 mi-
lhões e pela Alemanha com US$ 300 milhões. Gasóleo foi 
o principal produto descarregado, (US$ 69,954 milhões) 
liderado pelos Estados Unidos. Caixas de marchas (US$ 
56,834 milhões) vêm a seguir, tendo o Japão como prin-
cipal exportador, e partes para aviões e helicópteros (US$ 
52,462 milhões), com destaque para a produção embarca-
da em Portugal.
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Em visita ao Brasil, VP da Hitachi Data 
Systems aponta as principais tendências 
para o mercado em 2017

O Vice Presidente de Soluções e Produtos das Américas 
da Hitachi Data Systems (HDS), Shawn Rosemarin, e 

o SVP e General Manager, Barry Morrison estão em uma 
rápida visita ao nosso país. Na oportunidade, eles apre-
sentaram a visão da HDS para o futuro do mercado de 
tecnologia, como a estratégia de dados e o Big data como 
principais tendências de 2017.
Para a HDS, as empresas já possuem praticamente toda 
informação que necessitam. O próximo passo é colocar 
esses dados para trabalhar e, assim, criar estratégias e� -
cazes para monetizar essas informações. O Big data conti-
nua em alta, principalmente com a economia gerada pela 
tecnologia Flash, mas a Transformação Digital depende 
do uso estratégico dos dados coletados e analisados. A In-
ternet das Coisas (IoT) também terá um papel de destaque 
no ano, considerando principalmente que, em pouco tem-
po, os maiores geradores de informações não serão mais 
as pessoas, mas as máquinas.
“Olhando pela perspectiva da indústria, vemos que muitas 
coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas é preci-
so focar no que é mais importante para garantir agilidade 
e economia”, explica o VP Shawn Rosemarin. “Ainda em 
2017, nossa principal moeda serão os dados. Aqueles que 
conseguem monetizá-los com facilidade e rapidez com 
certeza terão uma importante vantagem competitiva.”
A questão agora não gira mais em torno da consolidação 
dos Data Centers, e sim sobre a consolidação de dados em 

múltiplos clouds (público e privado), além de aplicações 
como Enterprise e SaaS.
“A Hitachi não oferece apenas uma solução de armaze-
namento de dados para seus clientes. Nós apresentamos 
um caminho claro que passa pela gestão de dados, gover-
nança, mobilidade de acesso e data analytics. O sucesso 
de nossos clientes, nos mais diferentes setores, apenas res-
salta o valor da nossa experiência e con� rma que estamos 
trabalhando com a estratégia correta. Por isso, a Transfor-
mação Digital é uma de nossas apostas mais fortes para 
este ano”, comenta o VP da HDS.
Mais do que empresas usando seus dados de forma estra-
tégica, teremos a aplicação desses dados em verdadeiras 
Cidades Digitais, que funcionarão de acordo com os prin-
cipais insights conseguidos através de estratégia de dados 
e big data. Teremos cada vez mais um trabalho integrado 
entre tecnologia, � nanças e o desenvolvimento das cida-
des.
Crescimento
Vale mencionar também que na última pesquisa sobre 
grandes empresas de armazenamento de dados, a Hita-
chi foi a única com resultado positivo no setor, com um 
crescimento de 9,2% em sua renda. As outras empresas 
tiveram, em média uma queda de 3,2%. O quadro é ainda 
mais alarmante quando consideramos que a quantidade 
de dados armazenados aumentou 33,2%. Armazenar da-
dos � cou mais barato, mas essa não é uma boa notícia para 
o setor.
O bom resultado da empresa deve-se muito ao seu papel 
de destaque no setor, além da sua ampla segmentação do 
espectro de trabalho. “A HDS apresenta um trabalho mui-
to diversi� cado e acredito que isso é fundamental para 
criar a transformação digital que as empresas precisam e 
que a nossa sociedade merece”, comenta Shawn Rosema-
rin.
O VP de Soluções e Produtos, Shawn Rosemarin e o SVP 
e General Manager, Barry Morrison, fazem parte da equi-
pe de líderes da Hitachi responsável pelas estratégias de 
marketing, desenvolvimento de negócios e estabelecimen-
to de vendas e suporte.
Mesmo com mercado em queda, HDS tem crescimento de 
9,2%, segundo a IDC
Empresas do mercado mundial de armazenamento de da-
dos tiveram queda de receita de 3,2%
Apesar do rápido crescimento das demandas de Big Data 
e estratégia de dados, o mercado de armazenamento e 
cloud computing passaram por um momento � nanceiro 
complicado. Segundo dados da IDC, as empresas da área 
tiveram uma queda de 3,2% no faturamento, mesmo com 
o crescimento em 33,2% do total de bits armazenados. A 
única grande empresa do setor que teve um bom desem-
penho no período foi a Hitachi Data Systems (HDS), com 
um crescimento de 9,2% na sua receita, no Q3 (terceiro 
quarter) de 2016.
“Muitas empresas estão movendo seus dados para nuvens 
públicas, não pelo preço ou por performance, mas por-

Shawn Rosemarin
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que algumas das grandes empresas não estão conseguindo 
manter-se relevantes diante das estratégias de data center 
na nuvem pública”, explica o Vice-Presidente de Soluções 
e Produtos das Américas, Shawn Rosemarin. “A questão 
agora não é mais saber coletar e armazenar esses dados, 
mas encontrar oportunidades para transformar esse ma-
terial em algo estratégico, verdadeiramente tangível e lu-
crativo. Os dados precisam apresentar valor para o seu 
negócio.”
Para Rosemarin, o bom resultado da HDS deve-se princi-
palmente a sua variedade de serviços e produtos, além da 
sua visão de futuro. Trabalhando sempre com o objetivo 
principal de levar a Transformação Digital para todos os 
seus clientes, se posicionando naturalmente como um dos 
principais players desse mercado.
“Nossos clientes já possuem as ferramentas para obter 
dados e para armazená-los em segurança. O trabalho 
agora é garantir que eles tenham ferramentas que permi-
tam transformar esses dados em verdadeiros insights, em 
oportunidades para melhorar sua dinâmica de trabalho e 
garantir maior lucratividade.”, explica o VP.
O papel atual da HDS não é mais consolidar os dados 
dentro dos Data Centers, mas sim criar uma consolida-
ção desses dados através de múltiplas nuvens – sejam elas 
públicas ou privadas – e aplicações, como Enterprise ou 
SaaS.
“Conseguimos um resultado tão diferente das outras em-
presas justamente por pensarmos diferente. Nós apresen-
tamos um caminho claro para nossos clientes, que passa 
pela gestão de dados, governança, mobilidade de acesso e 
data analytics. O sucesso de nossos clientes, nos mais dife-
rentes setores, apenas ressalta o valor da nossa experiência 
e con� rma que estamos trabalhando com a estratégia cor-
reta”, a� rma o VP.
A Hitachi vem apostando cada vez mais no uso da tec-
nologia Flash, em sistemas que sejam facilmente com-
patíveis com novas tecnologias e que ajudem a melhorar 
ainda mais o ROI das companhias. Vale destacar também 
o trabalho com dados não estruturados, realizado com o 
Hitachi Content Platform (HCP), que tem impulsionado 
um novo crescimento na capacidade de armazenamento 
de seus clientes.
O crescimento diferenciado da HDS está totalmente rela-
cionado ao fato da empresa encorajar seus clientes a irem 
muito além do armazenamento, trabalhando com a mo-
netização de dados por meio de analytics e IoT. “Nossa 
meta é de sempre continuar a ajudar nossos clientes a en-
tenderem que a informação é o recurso mais valioso que 
eles possuem, sendo um material indispensável para a 
construção de sua estratégia dentro do mundo 4.0”, � nali-
za o VP da HDS, Shawn Rosemarin.
Sobre a Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), com sede em Tóquio, Japão, ofe-
rece inovações que respondem aos desa� os da sociedade. 
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 setores incluindo 
Energia, Indústria, Distribuição, Água, Desenvolvimento 
Urbano, Finanças, Governo e Saúde. Para mais informa-
ções sobre a Hitachi, visite o website da empresa 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 
oferecem uma ampla gama de produtos eletrônicos, ener-
gia e equipamentos industriais e de serviços, as tecnolo-
gias de terapia de feixe de partículas, produtos automoti-
vos e eletrônicos de consumo, atendendo Américas. Para 
mais informações, visite http://www.hitachi-america.us. 
Para obter informações sobre outras empresas do Grupo 
Hitachi nos Estados Unidos, por favor, visite: http://www.
hitachi.us.
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Estratégia de Dados e Big Data são as prin-
cipais tendências em TI para 2017 – Por 
:Marcelo Sales, CTO Latam da Hitachi Data 
Systems

Aproveitar dados, fazer uso deles e conseguir novas 
formas de aumentar receitas e reduzir custos. A Es-

tratégia de Dados deve ser a principal tendência para os 
CIOs trabalharem em 2017. A consolidação do Cloud 
Computing e o trabalho integrado entre tecnologia e a 
área � nanceira, responsável por agregar mais valor ao ne-
gócio, também exigirão atenção em 2017.

2016 foi um ano de intensa aprendizagem em relação ao 
uso do Cloud Computing. Certamente teremos o contro-
le de alguns dados dentro da empresa, enquanto outros 
estarão fora. É recomendável que, nos próximos anos, te-
nhamos como foco encontrar o equilíbrio entre as infor-
mações internas e os dados da nuvem. Com isso, vamos 
entender qual o nível de mobilidade que precisamos des-
ses dados.

Outros temas muito fortes em 2016 foram: o armazena-
mento em � ash, devido principalmente ao seu custo re-
duzido, e também a necessidade de adicionar valor ao 
negócio de TI. Graças à pressão das companhias para con-
cretizar a Transformação Digital nas empresas, as áreas de 
negócios estão mais adiantadas que as de tecnologia. Isso 
exige que a TI tenha uma postura dedicada ao negócio tra-
dicional, mas que também tenha foco em inovação.

Sabe-se que 82% de todos os recursos da TI são para man-
ter os sistemas existentes. Precisamos pôr mais energia 
em inovar, por isso o papel do CIO deve mudar para que 
ele valorize ainda mais o negócio. Esse valor, muitas ve-
zes, virá dos dados disponíveis, isto é, da capacidade das 
empresas de pegar dados estruturados e não estruturados, 
que venham de máquinas ou de pessoas, para integrá-los, 

analisá-los e, com isso, encontrar informação valiosa. Tra-
ta-se de uma análise que efetivamente permita gerar ações 
de negócios.
Hoje a maioria das empresas já possui os dados que neces-
sitavam para trabalhar. O desa� o agora é gerar real valor 
dessa informação. Temos estatísticas que apontam que só 
3% dos dados de uma empresa são usados para análise, o 
que é muito pouco. Ainda temos muito a fazer.
Um dos principais desa� os para os CIOs em 2017 será, 
certamente, implementar uma Estratégia de Dados efeti-
va, que vai do armazenamento, passa pelo gerenciamento 
de dados e garante a mobilidade e reuso dessas informa-
ções. No modelo tradicional, muitas vezes o CIO apenas 
armazena e cuida dos dados, mas não tira real proveito 
deles. A verdade é que a análise de dados vai muito além 
de grá� cos e telas bonitas. É preciso coletar os dados, ar-
mazená-los, garantir sua segurança, dar acesso a eles, mo-
bilidade e ainda promover o reuso. Poucas empresas são 
capazes de realizar todo este processo, e a Hitachi é uma 
delas.

Outro fator que merece destaque é que já a partir de 2017 
a maior parte dos dados será gerada pelas máquinas, e não 
por pessoas. Serão os sensores, as câmeras de segurança, 
os aparelhos de saúde, entre outros, as principais fontes de 
informação. O verdadeiro Big Data vem das máquinas e o 
armazenamento dessas informações transforma a tecno-
logia da informação em verdadeiras empresas de inovação 
social, que busca soluções para bene� ciar os negócios e 
fazer o melhor para a sociedade.

A TI deve ainda prestar atenção aos avanços do setor � -
nanceiro, que teve uma grande evolução tecnológica no 
último ano. Na América Latina, é preciso � car atento tam-
bém ao setor de agronegócio, pois ele está envolvido dire-
tamente com os principais problemas que podemos ter no 
futuro: o fornecimento de água, alimentos e energia.
Ainda em 2017, os CIOs passarão a trabalhar com vários 
parceiros estratégicos, especialistas que irão assumir dife-
rentes partes da operação. Essa é uma forma de delegar 
funções e, com isso, conseguir se concentrar na inovação.
Marcelo Sales, CTO Latam da Hitachi Data Systems.

Marcelo
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Fazer diferente para fazer sempre – Por 
Ômar Souki – Ph.D. em comunicação pela 
Universidade de Ohio, EUA

Quando pensamos em melhorar, pensamos também 
em investir em nossa habilidade de comunicação, em 

aprender uma língua estrangeira ou em ampliar nossos 
conhecimentos de informática, etc. Isso é super válido e 
importante para nosso crescimento pessoal e pro� ssional. 
São habilidades técnicas que podem nos proporcionar 
vantagens competitivas fundamentais. Além delas exis-
tem também aquelas mais sutis, que muitos pensam que 
nascem com a gente, mas que também podem e devem 
ser cultivadas ao longo de nossas carreiras. São qualidades 
fundamentais, tais como, o compromisso ético, a lealdade, 
a persistência, a paciência, a gentileza, a intuição e a criati-
vidade, que adicionam incrível valor às pessoas.

Devido ao alto grau de competitividade do mercado, o 
vendedor que se destaca é justamente aquele que, além do 
compromisso técnico, demonstra também possuir habi-
lidades ligadas à sua personalidade. Quero dar destaque 
especial à intuição e à criatividade. Intuição é aquela voz 
interna que nos manda percorrer um novo caminho até à 
empresa, vender para segmentos diferenciados, ligar para 
alguém que há muito não vemos, ler um livro diferente, 
etc. Criatividade é a intuição posta em pratica, nos induz 
a fazer algo fora da rotina. É a nossa capacidade de inovar.
Watts Wacker, especialista em inovação, fez um estudo de 
empresas que perduram no mercado, tais como General 
Electric (GE), British Petroleum (BP) e Toyota, entre ou-
tras. Descobriu que uma de suas características marcantes 

é que desa� am as normas convencionais e fazem as coi-
sas de forma diferente. A GE começou como empresa de 
energia e hoje é uma das maiores � nanceiras do mundo. 

Está sempre inovando. Recentemente, investiu em energia 
eólica e solar. A BP entrou na área de lubri� cantes ecológi-
cos e estabeleceu uma nova tendência. A Toyota percebeu, 
antes dos concorrentes, as mudanças no mercado e inves-
tiu na fabricação de veículos híbridos.
A inovação como diferencial é válida tanto para as em-
presas como para os indivíduos. Onde buscar inspiração 
para novas abordagens? Uma boa fonte são as pesquisas 
de mercado. Uma pesquisa recente no Brasil mostrou que 
para cada criança das classes A e B há 10 crianças nas clas-
ses D e E. O que isso signi� ca para você que vende brin-
quedos ou material escolar?

O mesmo estudo mostrou que os objetivos dessas fatias de 
mercado são diferentes. Enquanto as pessoas das classes 
A e B buscam ser diferentes, para se diferenciar da massa, 
as classes D e E, querem o contrário, isto é, sentir-se par-
te integrante da sociedade. Cerca de 70% dos domicílios 
brasileiros pertencem às classes C, D e E. O que fazer com 
esses dados?

Usando essa pesquisa como exemplo, o vendedor ino-
vador, vai, não só pensar em como vender mais para as 
classes C, D e E, mas também em criar uma abordagem 
diferenciada. O lema parece ser “fazer diferente para fazer 
sempre”. Você tem feito algo diferente ultimamente? Tem 
se arriscado em novas fatias de mercado?

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

Ph.D. em comunicação pela Universidade de Ohio, EUA, 
Souki foi professor na Universidade do Estado de Nova 
York por dois anos e professor visitante nas Universidades 
do Texas e de Denver, EUA, e na Universidade de Aston, 
Inglaterra. é 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.

http://www.simeon.com.br/souki/
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O peso da con� ança na relação entre em-
presa e consultoria – Por Jarbas Vieira Mar-
ques Jr. – Presidente do Grupo TMC

Falar de con� ança em um trabalho de consultoria em-
presarial aparenta ser um assunto mais do que óbvio 

– não parece lógico que alguma empresa vá contratar uma 
consultoria sem que tenha sido criada, previamente, uma 
relação de con� ança entre as duas partes. Principalmente 
sem que se tenha a crença de que, de fato, o olhar de fora 
de um especialista poderá movimentar a companhia em 
uma direção melhor.

Mas o quão preponderante é essa con� ança para que os 
resultados práticos sejam atingidos? Por que as empresas 
desse segmento devem investir no envolvimento intenso 
com seus clientes e fazer com que eles entreguem um item 
tão precioso na relação cliente-consultoria, que é a con-
� ança? Qual o peso dessa con� ança para o sucesso dos 
trabalhos? E mais, como manter essa crença inicial em 
projetos – que podem ser de curto, médio ou longo prazo?

O fato é que, em uma época em que muito se fala em téc-
nicas, metas e métricas, o relacionamento acaba � cando 
em segundo plano. Então aquela relação de con� ança 
inicial pode ir aos poucos se desgastando, mesmo que os 
números estejam bons, mesmo que se tenham dados para 
comprovar que os objetivos estão sendo conquistados. A 
partir de nossa experiência, podemos a� rmar que em um 
projeto de gestão e melhoria de negócios, 90% do trabalho 
envolve técnica, planejamento, trabalho e monitoramento 
e cobrança e “apenas” 10% depende daquilo que falamos 
no início do artigo: con� ança, envolvimento com o clien-
te. Apesar de o número parecer baixo, os 10% são funda-
mentais para se atingir o máximo nos outros 90%.
Não é difícil entender por que o cliente precisar deposi-

tar e manter a con� ança em uma consultoria que trabalha 
com ele: tudo tem que ser transparente, para, assim, le-
vantar os desa� os e propor as mudanças. A segurança da 
participação do cliente no projeto e de estar no caminho 
certo é o que move e fortalece a parceria entre as partes.
E a con� ança inicial da assinatura do contrato precisa ser 
fortalecida, normalmente, no diagnóstico do cenário e dos 
desa� os da empresa, pois é a hora em que ela precisará 
expor para a consultoria suas oportunidades. O primeiro 
passo da consultoria é deixar claro que o trabalho deve 
ser feito em conjunto, a quatro mãos. Esse envolvimento 
é essencial, pois qualquer mudança na maneira de geren-
ciar um negócio é uma tarefa desa� adora, porém partici-
par ativamente faz com que a empresa contratante acre-
dite que aquela modi� cação poderá trazer benefícios. O 
segundo é mostrar para a empresa que a consultoria não 
sabe mais do seu negócio do que ela própria. O apoio é 
muito importante para ambas as partes, criando sinergia.

Desenvolvemos, recentemente, um projeto em uma em-
presa em que o executivo, apesar de acreditar que as me-
tas planejadas foram bastante desa� adoras, con� ou no 
nosso trabalho, na nossa metodologia e abriu a empresa 
para trabalharmos. Nas reuniões ele estudava todas as 
nossas sugestões, se sentiu con� ante nas longas conversas 
que tivemos e envolvido nas mudanças. O trabalho deu 
tão certo que as metas foram ultrapassadas e os negócios 
estão em ritmo acelerado. Claro que nosso trabalho con-
junto foi fundamental para o sucesso, mas tenho certeza 
que, principalmente, foi a con� ança que ele depositou na 
consultoria que fez o resultado ser tão positivo. Ou seja, o 
cliente permitiu e conduziu a mudança. A consultoria foi 
o “catalizador”da mudança.
Claro que as oportunidades precisam ser pontuadas, mas 
ainda mais importante é intensi� car o acerto, pois aqui-
lo já faz parte do conhecimento prévio da empresa. Logo, 
otimizar também é uma forma de chegar ao resultado es-
perado – com a crença de que aquela decisão vai dar certo. 
Propor modi� car a cultura já estabelecida numa determi-
nada empresa, querendo implantar outra que a consulto-
ria julgue mais adequada, pode não ser um bom caminho.
O cenário invertido não é o mais difícil de encontrar. A 
resistência a mudanças é da natureza humana, ainda mais 
quando proposto por uma organização de fora, que não 
vive o dia-a-dia da empresa; por isso volto a ressaltar a 
importância de conquistar a con� ança. Técnicas, todas as 
empresas utilizam, mas a abertura para essa implantação 
faz toda a diferença.
* Jarbas Vieira Marques Jr. é presidente do Grupo TMC, 
composto pela TMC Consultoria, empresa de consultoria 
empresarial com foco no aumento de produtividade e ges-
tão comercial e TMC T&D, empresa que atua no treina-
mento e desenvolvimento humano.
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Milhas: quando vale a pena 

Se você participa do programa de � delidade de uma 
companhia aérea ou do seu cartão de crédito, pode 

acumular pontos e convertê-los em milhas que podem ser 
trocadas por passagens de avião nacionais e internacio-
nais. Nem sempre é fácil, mas de ponto em ponto é pos-
sível chegar lá e fazer a viagem pagando apenas a taxa de 
embarque.

Tão importante quanto acumular milhas é usá-las da ma-
neira mais favorável para o seu bolso. Em geral, costuma 
ser mais vantajoso fazer a troca com uma boa antecedên-
cia. Para as férias de janeiro, por exemplo, pode não valer 
mais a pena, porque as passagens estão mais caras. Mas, 
se você planeja viajar no Carnaval ou nas férias de julho, 
é hora de conferir seu saldo de pontos e ir atrás de passa-
gens.
Con� ra as dicas para aproveitar ao máximo esse recurso.
# Na hora de trocar: Nos programas de � delidade de car-
tão de crédito, nem sempre 1 ponto acumulado equivale a 
1 milha aérea. Con� ra, antes, as regras para saber se há al-
gum desconto na hora de fazer a troca. Observe, também, 
os limites mínimos e máximos de pontos a serem trocados 
e o prazo em que eles serão creditados na companhia aé-
rea escolhida.

# Quando vale a pena usar: Quanto mais próxima a via-
gem, mais milhas serão necessárias para comprar as pas-
sagens. Por isso, antecipe a troca. Na maioria das com-
panhias aéreas, você pode comprar os tickets até um ano 
antes de viajar. Fique de olho também nas promoções dos 
programas de � delidade, que costumam oferecer bônus 
extras em determinados períodos.

# Como fazer a troca: Os sites dos programas de � deli-
dade simpli� cam, cada vez mais, a emissão de passagens 
com milhas. Na maioria deles, basta acessar o catálogo de 
recompensas, selecionar “viagem” ou “passagem aérea” e 
digitar as datas de ida e de volta. O próprio site mostra as 

opções disponíveis e a quantidade de milhas necessárias 
para cada trecho. Basta inserir sua senha e pronto. Ao � -
nalizar a compra, você é direcionado para o site da compa-
nhia aérea para fazer seu cadastro e emitir o bilhete.
# De olho no vencimento: Como acumular pontos pode 
ser demorado, muitas vezes, as pessoas esquecem que eles 
existem e acabam perdendo o prazo para usá-los. De acor-
do com dados do Banco Central divulgados em 2015, mais 
de 50 bilhões de milhas de cartões de crédito expiraram no 
ano anterior, sem que tenham sido utilizadas. Na maioria 
dos programas de � delidade, as milhas vencidas podem 
ser reativadas mediante o pagamento de uma taxa, mas 
nem sempre vale a pena usar esse recurso. Muitas vezes, 
taxa é maior que o valor de uma passagem promocional, 
por exemplo.

# Posso comprar milhas?: A maioria dos programas de � -
delidade oferece a opção de compra das milhas necessá-
rias para completar a passagem. Mas há dois problemas: 
o custo, em geral, é alto, e há o risco de você comprar as 
milhas e, na hora de fazer a troca, a passagem não estar 
mais disponível.

# Posso vender minhas milhas? A maioria das compa-
nhias aéreas não permite a venda das milhas, mas há um 
mercado paralelo, com empresas que compram as milhas 
para emitir passagens para outros passageiros. Na prática, 
o dono das milhas emite as passagens aéreas em nome de 
outras pessoas e recebe um valor por isso. Mas é preci-
so � car atento às fraudes, que são muito comuns em todo 
mercado não regulamentado.
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Vamos falar sobre relações do traba-
lho.

Uma re� exão sobre a relação entre empregado e 
empregador.

Estamos o tempo todo em constante mudança, evo-
lução, nos reformando, aprimorando ideias e pensa-

mentos, assim como as leis, regras, normas, en� m, além 
do que somos, tudo que nos cerca também tem seu mo-
vimento.
 
O mercado de trabalho de décadas passadas já não existe, 
e isto é fato.
Lembro-me de quando era garoto, quando ia incontáveis 
vezes junto com minha mãe e outras vezes com meu avô 
no trabalho deles. Todos de uniforme, crachás pendura-
dos em suas roupas e absolutamente tudo era organizado e 
bem de� nido, para ser sincero hoje ainda sinto uma gran-
de alegria só de pensar nesses dias.
 
Tornei-me um especialista em relações do trabalho e em 
ambiente corporativo, um sempre aprendiz e apreciador 
de boas práticas, e era bonito de se ver, eu tinha muito 
prazer em fazer mesmo que por algumas horas, parte da-
quilo, mesmo que sendo apenas o neto do “Seu Francisco”, 
mas ambos, mãe e avô, faziam parte de um seleto grupo e 
ocupavam cargos de con� ança.
Minha mãe era chefe de tesouraria, encarregada � nanceira 
da empresa, renomada e grandiosa empresa de transpor-
tes e meu avô encarregado de frota e trajeto, e fechando 
os olhos consigo sentir o ar daquele ambiente, sem redes 
sociais, sem insubordinações gritantes e pessoas circulan-
do com atestados de falsas e inventadas doenças, somente 
para estender o � m de semana ou se ausentar por irres-
ponsabilidade.
O emprego era tratado como fonte de renda e o tempo 
de casa determinava o status de cada um, pois o tempo 
signi� cava doação, comprometimento, engajamento e de-
dicação à empresa.
 
Todos buscavam criar raízes, se aposentar se possível fos-
se. O ego, o esnobismo e a exposição irresponsável eram 
elementos facilmente perceptíveis e se apresentavam em 
apenas poucos e isolados casos.
 
Todos sabiam o que deviam fazer e a empresa era tratada 
com idolatria, o diretor era tratado como diretor e todos 
recebiam de cada um o respeito e a cordialidade corres-
pondentes as suas posições, diferentemente dos dias de 
hoje onde um assistente fala como supervisor e o patru-
lheiro encontra-se perdido sem saber o que fazer, como 
agir e a quem seguir. Descaso, desleixo, amadorismo e 
comportamentos inadequados são aceitos, e nos questio-
namos se o certo é o errado, ou errado virou o que é certo. 
Daí nos perguntamos o porquê disso, pois esse garoto teve 
acompanhamento, recebeu aulas e ensinamentos sobre 

tudo, mas hoje se encontra perdido, pois é, as empresas da 
época da minha mãe e do meu avô já não existem mais, e 
além desse garoto são centenas tão perdidos quanto ele.
 
Não se compra mais uniformes, pois conforme alguns re-
latos virou custo, e “ninguém usa”, ele não sabe quem é o 
diretor, pois este se encontra isolado em sua sala, resolven-
do con� itos e tomando decisões, que em grande parte do 
dia, servem apenas para resolver outros con� itos, perde-
-se muito tempo gerenciando inconsistências de proces-
sos, divergências de opiniões sobre que ferramenta adotar, 
perde-se tempo
 
 
com lideranças alcunhadas que em alguns casos só foram 
promovidas a líder, uma vez que ainda estão “aguentando” 
as mudanças e as turbulências que a empresa enfrentou 
para se manter “viva” nos dias de hoje.
 
O mundo do trabalho mudou e � cou feio, tenho plena 
convicção do que estou escrevendo, visto que, tenho re-
cebido em minhas aulas, escutado por ocasião das minhas 
palestras e consultorias que muita gente está perdida e 
gente experiente também, são diretores que pedem conse-
lhos, contratam a consultoria para que possam desabafar 
seus problemas, seus traumas, suas particularidades e que 
querem nada mais nada menos que as coisas saiam certas, 
corretas e que seus colaboradores pensem como empre-
sa, que cuidem do seu negócio como ele cuida, ou muitas 
vezes tenta, pois a empresa cresceu e e ele sequer sabe o 
nome de alguns.
 
Pergunto-me se seria um sonho que as empresas de hoje 
voltassem no tempo e voltassem a ser empresas “de verda-
de”, que todos estivessem em seus postos no horário de-
terminado, uniformizados e que no � m do ano pudessem 
comemorar suas glórias e conquistas, mas até a festa de 
confraternização foi fracionada, os administrativos não 
mais se confraternizam com o operacional. Este é apenas 
mais um modelo que está sendo utilizado.
 
O governo federal também deixou nas mãos das empresas 
e de seus comandantes a gestão do negócio, sua evolução, 
a livre competição, suas contribuições, porém também 
não deu certo, e hoje temos mais de 118 mil empresas só 
no estado de São Paulo sem depositar o FGTS dos seus ex 
e atuais colaboradores, perdemos o título de melhor fute-
bol do mundo, e em contrapartida ganhamos o título de 
país campeão mundial em reclamações trabalhistas. Mui-
tos já sabem que a empresa X é cheia de reclamações tra-
balhistas na justiça do trabalho, mas precisamos trabalhar, 
então por hoje, não pensaremos que um dia quem sabe 
seremos nós que estaremos enfrentando uma audiência e 
seus dissabores.
 
Durante muito tempo a gestão � cou nas mãos das empre-
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país campeão mundial em reclamações trabalhistas. Mui-
tos já sabem que a empresa X é cheia de reclamações tra-
balhistas na justiça do trabalho, mas precisamos trabalhar, 
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sas , mas agora o governo já está tomando gradativamen-
te as rédeas do negócio que um dia foi um sonho de um 
empreendedor, os programas que estão sendo criados são 
todos voltados a � scalização e a regularização de normas 
e procedimentos. A família SPED é grandiosa, gigantesca, 
um pão comprado na padaria da esquina, já leva seu CPF 
impresso, e por aí vai, com o e-Social, com o CAGED ele-
trônico, as declarações de imposto de renda. É o negócio 
saindo das mãos de seu fundador para dentro de um siste-
ma que cuidará para que ele continue vivo ou que de� ni-
tivamente pare de existir. São mais de duas mil empresas 
fechando suas portas mensalmente, pois se perderam no 
tempo, não sobreviveram.
 
E que tal se buscarmos motivação, um aconselhamento, 
uma mudança comportamental, uma palestra motivacio-
nal. Tudo isso poder dar uma sobrevida a sua empresa, 
uma nova forma de apensar e de agir, mas bem sabemos 
que motivação não é um remédio de dose única, precisa 
ser habitual e de uso diário. Manter-se motivado é uma 
tarefa difícil, de constante batalha e perseverança, além de 
muita coragem, porque a dor da mudança é grandiosa-
mente maior que a dor do comodismo e da covardia acei-
ta.
  
Em minhas aulas sempre reservo um tempo para citar si-
tuações rotineiras e casos que me ocorreram e que podem 
voltar a ocorrer, o tempo não para e a vida é muita dinâ-
mica, minha experiência de mais de três décadas na área 
de gestão de pessoas, de recursos humanos e diretamente 
envolvidos com a área trabalhista, me fez aprender muita 
coisa, não que eu tenha aprendido tudo, mas hoje ao me 
deparar com determinada situação, me lembro de algo pa-
recido, de algo que já vivenciei e sei que ferramenta posso 
usar naquele momento, assim quem sabe resolvo ou não 
me machuco tanto.
 
Para que se tenha lucro, vejo o descaso com os uniformes, 
com os equipamentos que a empresa utiliza, vejo o desca-
so e o desrespeito com o empregador, e quem tem carteira 
assinada não sabe o valor que isso tem, uma coisa é o cola-
borador colocar a cabeça no travesseiro e pensar que ama-
nhã “cai” o salário de R$ 1.200,00 na conta , outra coisa é 
colocar a cabeça no travesseiro assim como o empresário 
coloca, e ir dormir pensando que no dia seguinte terá que 
pagar uma folha de pagamento de mais de R$ 300.000,00, 
é discrepante, é diferente, mas esse é um con� ito muito 
comum hoje em dia, o empregador cobra, mas algumas 
vezes não dá, o empregado cobra, mas muitas vezes não 
faz por merecer. É um cabo de guerra, um con� ito silen-
cioso onde não existem ganhadores, apenas estagnação, 
assim como é diferente o que já vivenciei e não era assim. 
Eu vi, mesmo que naquela época eu fosse apenas um garo-
to, o neto do Sr. Francisco.
 Que tenhamos discernimento, paz e seriedade para sa-
ber e reconhecer nossas falhas, rede� nir nossas metas e 

ajustar o roteiro para o que é bom, e quem sabe possamos 
levantar cheios de disposição para nos dedicar as nossas 
empresas e as empresas alheias.
 
Hoje são mais de 12 milhões de desempregados, e quem 
está trabalhando não sabe o dia de amanhã, nem o empre-
sário sabe, por isso, temos trabalhado tanto com consul-
toria, como mentores, como luz que guia a empresa em 
meio a tanta escuridão, seja com relação a mão de obra 
desquali� cada seja de isolamento de suas parcerias.
 
Como estudioso do mundo trabalho, não vejo com bons 
olhos as reformas que estão sendo ofertadas, ninguém se 
preparou, ninguém está reparado, nem empresas sejam 
elas de que natureza forem, nem empresários, colabora-
dores, sindicatos. Não consigo enxergar preparo para re-
ceber tantas mudanças, mesmo que positivas, mudanças 
são mudanças, e em todos os casos, assustam.
Aposentadoria, jornada de trabalho, livre negociação, te-
mos tantas outras coisas em andamento e muitas paradas, 
projetos inacabados, tais como o controle de jornada de 
trabalho que a portaria 1.510 trouxe, temos as questões 
salariais, as equiparações, as múltiplas tarefas que o co-
laborador realiza, as férias, o banco de horas, são tantos 
assuntos, que nem resolvemos que me pergunto como ire-
mos resolver os que estão chegando.
 
Mas se não pudermos, vamos no mínimo nos dedicar, sem 
ilusões, sem lampejos de motivação ou falsas alegrias, que 
o que seja legal, produtivo nos contamine, que o Brasil e 
sua mão de obra voltem a adquiri o respeito e considera-
ção que merece, que um dia possamos nos orgulhar de 
tudo e de todos.
   
Roberto Martins é especialista em relações do trabalho, 
gestor de recursos humanos e gerenciamento de pessoal, 
professor universitário, palestrante técnico e motivacio-
nal, certi� cado na prevenção do dano e do assédio moral 
no ambiente de trabalho, membro do conselho regional 
de administração – CRA/SP e conselheiro da ABRH/SP e 
membro colaborador do CORHALE, comitê RH de apoio 
ao legislativo, principal na RHMARTINS, consultoria es-
pecializada em relações do trabalho, participa ativa e dire-
tamente de associações, organizações e grupos de estudos 
de temas voltados ao ambiente de trabalho, formação de 
equipes de alto desempenho e desenvolvimento de lide-
ranças. Dedica-se também a escrever e levar as empresas 
boas práticas em busca de harmonia nas relações do tra-
balho, através de palestras, treinamentos, produtos e solu-
ções em busca de produtividade e melhoria na qualidade 
dos seus serviços.
 
Para questionamentos, materiais, consultas, para solitar 
uma proposta e ter acesso ao nosso trabalho visite nosso 
site www.rhmartins.com.br e pelo e-mail: contatorhmar-
tins@gmail.com
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Não adianta mais querer pensar fora da 
caixa, a caixa sumiu. Por – Fernando Mou-
ra,Head of Marketing do Grupo Multirede

Um pensamento muito comum de alguns anos foi que 
o empresário deveria “pensar fora da caixa” para 

se renovar. Na verdade muitos tentavam, mas acabavam 
gravitando em “volta da caixa”, faziam mudanças em suas 
empresas, nada profundo e saiam sim um pouco fora da 
mesma, contudo não iam muito longe. A caixa ainda era 
a referencia.
Agora com a nova era da Transformação Digital a caixa se 
desintegrou. Não existe mais uma caixa com seus conheci-
dos concorrentes, ou a caixa do seu mercado regional, uma 
caixa com seus clientes, e assim por diante. Uma GM, que 
tem em seus planos alugar carros que serão dirigidos por 
robôs, se tornará um competidor das empresas de alugueis 
de carros e provocará o � m dos seguros de automóveis. Os 
carros geolocalizados e dirigidos por programas que não 
colidem não teriam necessidade de seguros e nós ao invés 
de comprarmos carros passariamos apenas a utilizá-los.  
No futuro próximo, poderemos viajar com uma bagagem 
mínima, já que impressoras 3D nos hotéis, produzirão 
roupas sob medida adequadas para aquela estação, com-
pras de supermercado supridas pela Amazon com entrega 
a domicilio, uso massivo de Bitcoins desintegrando o sis-
tema bancário atual. Ou seja, tudo que até então era sólido 
e dentro da caixa, se desintegrou no ar.
Muitos podem estar pensando: “Minha empresa já enfren-
tou muitas mudanças e sobreviveu, estamos no mercado 
há anos e temos muitos clientes � éis”. Ok, isso é olhar o 
passado linear e tentar projetar o futuro linear a partir 
dele. Diante de mudanças, até que funciona, mas agora 
não é uma mudança, é uma transformação, e uma trans-
formação rápida e exponencial.

Vamos entender o que é uma transformação. Uma mudan-
ça pode ser uma alteração da taxa cambial, uma alteração 
da moeda, uma alteração na lei de importação/exportação, 
uma nova regulamentação para seu produto no mercado, 
etc. Uma transformação está muito além destes conceitos. 
Imaginemos um espinheiro onde nossas empresas pode-
riam ser vistas como os “espinhos” deste ambiente.
 Podemos ser “espinhos” maiores ou menores, mas for-
tes ou mais fracos, mais evidentes ou discretos. Contudo 
quando acontece uma transformação neste ambiente e 
nascem as rosas, ninguém mais vai chamar este ambiente 
de espinheiro, vai chamá-lo de roseira. E olha que as ro-
sas serão em menor numero, mas os espinhos se tornam 
irrelevantes diante delas, as pessoas só veem as rosas. Sua 
empresa pode se tornar irrelevante diante de um concor-
rente inovador.
Não adianta melhorar a metodologia de fabricação, me-
lhorar o gerenciamento do estoque, cortar custos de sua 
“fabrica de velas”, ela jamais vai competir de com o mesmo 
per� l no novo mercado que se abriu com a chegada da 
energia elétrica. Também como a melhor fabrica de car-
ruagens só foi a última a fechar, mas também desapareceu.

O primeiro sinal da transformação é a desintegração. Ima-
ginemos uma bancada onde vamos colocar alguns apare-
lhos do nosso dia a dia de uns 10 anos passados: um com-
putador, um aparelho de TV, uma maquina fotográ� ca, 
um relógio, uma � lmadora, um aparelho de DVD, um ra-
dio, um aparelho de GPS, um bloco de notas, uma agenda, 
um telefone sem � o, um vídeo game, uma enciclopédia, e 
vamos colocar tudo “dentro da caixa” e a transformação 
dos dias de hoje já desintegrou tudo isso transformando 
em bits que está disponível ao alcance de um clique num 
smartphone.

Fernando Moura
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Como nos a� rma Alvin To�  er, no seu livro A Terceira 
Onda: “As novas tecnologias nunca vêm sozinhas. É um 
pacote: mudanças tecnológicas, seguidas de mudanças so-
ciais, políticas e culturais”. Assim, toda esta transformação 
afetará a economia global, pois a desintegração das áreas 
“separadas em caixas” fará uma fusão de tecnologias apa-
gando as linhas divisórias entre as esferas físicas, digitais 
e biológicas. Os crescimentos deixarão de serem linea-
res para serem exponenciais com desa� os e oportunida-
des nunca vistos na história. Não é uma mudança, é uma 
transformação que estamos vivenciando.
E já que estamos nos preparando para o futuro, vejamos o 
que a IBM diz que nos espera em 2022:

1) Devido aos programas cognitivos, que estará intera-
gindo conosco em tudo lugar, o nosso discurso será uma 
janela para a nossa saúde mental. Os sistemas cognitivos, 
são os que aprendem em escala, raciocinam com um pro-
pósito e interagem naturalmente com os seres humanos. 
Você pode dizer muito sobre alguém com base em como 
ele fala. Por exemplo, se está entediado, perturbado, dis-
traído ou triste.

Como seres humanos, nós evoluímos para pegar essas 
dicas, mas os avanços rápidos que estão sendo feitos em 
poder de processamento signi� cam que a análise de fala 
pode se tornar uma ferramenta muito mais perspicaz. A 
IBM prevê que, em cinco anos, “o que dizemos e escreve-
mos será usado por aplicações cognitivas como indicador 
de nossa saúde mental e bem-estar físico”. Por exemplo, 
doenças mentais e condições como Parkinson poderão ser 
detectadas mais cedo usando apenas um aplicativo de ce-
lular, graças a cálculos de algoritmos.
Não é algo longe da realidade – sistemas experimentais já 
estão aparecendo. No ano passado, uma equipe da Uni-
versidade do Sul da Califórnia, nos EUA, construiu um 
programa que foi capaz de detectar variações de padrões 
de fala normais e identi� car sinais de depressão.

2)Ter uma visão de super-herói será possível com sof-
twares inteligentes e novos dispositivos. De acordo com 
pesquisadores de Stanford, poderosas e pequenas câmeras 
combinadas com o rápido processamento inteligente sig-
ni� cam que seremos capazes de ver mais do que nunca. 
Além da luz visível, poderíamos enxergar imagens de mi-
cro-ondas, além de ondas milimétricas e infravermelhas 
através de dispositivos su� cientemente pequenos para ca-
ber no seu bolso – pense nas capacidades visuais de algo 
como um scanner de segurança de aeroporto, em um dis-
positivo do tamanho do seu smartphone.

Usando esse tipo de tecnologia, poderíamos ver instanta-
neamente se um alimento é seguro para comer, ou dispo-
nibilizar a carros autônomos a capacidade de ver através 
de nevoeiro ou chuva muito mais facilmente. Alguns dis-
positivos do tipo já estão disponíveis no mercado, como 

os óculos EnChroma que ajudam daltônicos a ver cores. 
Agora, eles são caros e experimentais, mas até 2022 po-
dem se tornar comuns.

3)“Laboratórios em um chip” vão revolucionar a medici-
na. À medida que a tecnologia de computação cognitiva 
vai se tornando cada vez menor e mais poderosa, os bene-
fícios médicos podem ser enormes. A IBM prevê disposi-
tivos precisos que as pessoas podem ter em suas casas, a 
um custo baixo, para diagnosticar doenças mais cedo do 
que nunca. Novos laboratórios médicos minúsculos servi-
rão como detetives nanotecnológicos de saúde, rastreando 
pistas invisíveis em nossos � uidos corporais e nos infor-
mando imediatamente se precisamos ir ao médico.

4) Sensores inteligentes da Internet das Coisas detecta-
rão poluição ambiental mais rapidamente do que nunca. 
Com a internet das coisas os sensores dos sistemas cog-
nitivos estarão em toda parte e assim estarão aptos a se-
rem usados para detectar a poluição ambiental quase que 
instantaneamente. Assim como um rastreador inteligente 
poderia detectar os primeiros sinais de doença no corpo 
humano, sensores inteligentes embutidos no solo ou em 
drones poderiam detectar poluentes e emissões em tempo 
real, sem ter que levar amostras a um laboratório.
Um exemplo disto é o vazamento de metano – invisível 
a olho nu e estimado como o segundo maior contribuin-
te para o aquecimento global, atrás apenas do dióxido de 
carbono. Sensores inteligentes localizados ao longo de du-
tos, instalações e poços naturais poderiam nos avisar de 
vazamentos mais rápido do que nunca. Eles seriam detec-
tados em questão de minutos em vez de semanas, reduzin-
do a poluição, o desperdício e a probabilidade de eventos 
catastró� cos.
A tecnologia disruptiva vem para transformar a nossa so-
ciedade, e neste novo ambiente não será o peixe maior que 
vai devorar o menor, será o peixe mais rápido que vai co-
mer o mais lento.

Fernando Moura – Formado em Engenharia da Com-
putação pela PUC de São Paulo; com pós-graduação em 
Marketing (ESPM) e também com diversas certi� cações 
no exterior, Fernando Moura hoje conta com mais de 40 
anos de experiência na área de TI desenvolvida em empre-
sas multinacionais tais como IBM, Cisco Systems, Novell, 
SAP, Fast Lane, possuindo experiência nacional e inter-
nacional assumindo diversos cargos. Atualmente ocupa o 
cargo de Head of Marketing colaborando na Transforma-
ção Digital e Inovação Continua de todo o Grupo Multi-
rede que possui sucursais no Brasil, Estados Unidos, Co-
lômbia, Peru, Chile, e Angola.
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Como o vendedor pode saber mais que o 
Consumidor 3.0?*

Ser um vendedor bem sucedido dentro de uma loja é um 
grande desa� o. Hoje ele não compete mais com a loja 

ao lado, mas com toda a internet. Mais de 76 milhões de 
brasileiros já têm acesso à Internet via smartphone e este 
pequeno aparelho pode representar o sucesso ou o fracas-
so de uma venda, mesmo para os bons vendedores.

O chamado Consumidor 3.0 não sai mais de casa sem sa-
ber todos os detalhes sobre o produto que deseja comprar. 
Ele faz pesquisas, compara preços e consulta pessoas de 
con� ança através das redes sociais. Isso pode parecer um 
problema para as vendas, mas na verdade acaba guiando 
um consumidor num estágio muito mais avançado na sua 
jornada de compra para as lojas. 
As pessoas já chegam ao estabelecimento sabendo que ali 
vão encontrar uma determinada marca e modelo do pro-
duto que deseja. Já pesquisou suas principais característi-
cas e tem uma boa noção de preço.

Segundo estudo desenvolvido pelo Google, Ipsos Me-
diaCT e Sterling Brands, 71% das pessoas que utilizam 
seus smartphones para pesquisa on-line a� rmam que es-
tes dispositivos estão se tornando cada vez mais impor-
tante para a experiência de compra dentro das lojas físicas.
Com isso o vendedor não pode mais ter apenas as infor-
mações básicas sobre o produto, ele precisa ser realmente 
apaixonado por aquilo que está vendendo. 

Tem que conhecer a fundo todas as características e dife-
renciais do produto para conseguir convencer seu cliente a 
� nalizar a sua compra. Nesse contexto, simpatia, disponi-
bilidade para ouvir e entender o consumidor, paciência e 
agilidade também são fundamentais. Hoje o cliente de loja 
física não busca apenas o produto em si, mas toda uma 
experiência de compra. 
Ele quer se sentir bem dentro da loja, quer conversar com 
alguém interessante, debater os aspectos técnicos do pro-
duto comprado e, � nalmente, sair da loja com a certeza de 
ter feito um bom negócio. Como o consumidor está cada 
vez mais conectado, tudo isso precisa ser feito baseado na 
verdade. Não adianta dizer para o consumidor que tem 
o menor preço do mercado, pois é muito fácil através de 
um smartphone, dentro da própria loja, descobrir se isso é 
verdade ou mentira.

Uma maneira de encantar o consumidor � nal é surpreen-
dê-lo com informações melhores e mais completas do que 
aquelas que ele já traz de casa. As pessoas sentem-se mais 
confortáveis ao comprar de um especialista, que enten-
da não apenas da marca vendida, mas de todo o funcio-
namento daquele tipo de produto. Para isso, o vendedor 
precisa estar munido com um arsenal de informações que 
comprovem que aquele produto atende a necessidade do 
cliente.
Por mais dedicação que a equipe de vendas possa ter em 
aprender sobre o produto vendido, fatalmente vai chegar 
até a loja um consumidor que tenha estudado a fundo so-
bre o produto que deseja comprar. Em alguns momentos, 
ele pode até estabelecer uma espécie de “competição in-
formal” para ver quem sabe mais sobre o item em questão. 
Por isso, uma boa alternativa é dar ao vendedor ferramen-
tas de consulta que sejam exclusivas para a venda. Mais 
do que um aparelho com acesso à Internet, o vendedor 
precisa de um sistema móvel que acesse dados únicos, di-
ferentes e inovadores. I
nformações que surpreendam o consumidor e que deem a 
ele a certeza de que essa é a melhor compra. Nesse sistema, 
o vendedor pode ter demonstrações de uso do produto, 
dados sobre o per� l das pessoas que já realizaram aque-
la compra e tudo mais que possa encantar o comprador. 
Com a atitude correta e dados certeiros, � ca mais fácil 
conseguir concluir uma venda.

Para os vendedores que atendem o varejo, informação é 
vital. O Vendedor precisa não apenas conhecer o produto, 
mas informar ao seu cliente varejista como estão os preços 
da concorrência, como ele pode vender mais a categoria e 
o mais importante como ele pode obter melhor margem 
com seus produtos. 
O Comprador do Varejo está cada vez mais municiado 
de informações e se o vendedor não tiver acesso a infor-
mações ainda mais so� sticadas, ele fatalmente perderá a 
venda ou venderá menos. Hoje em dia, informações so-

Luciano Sandoval
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bre preços, melhor execução, gestão da categoria, exposi-
ção correta, margem dos seus produtos e dos concorren-
tes, promoções mais efetivas e com retorno mais rápido, 
relação de mark-up entre os varejistas, entre outras, são 
cruciais na hora de alavancar vendas. Nenhum varejista 
atualmente compra para estocar e sim para vender!

Para vender para as novas gerações, os pro� ssionais preci-
sam se colocar na posição do comprador e entender sua re-
alidade. Eles têm várias opções disponíveis e informações 
na palma da mão. Leve isso em conta e crie uma estratégia 
capaz de concretizar a experiência de vendas perfeita.
*Por Luciano Sandoval, diretor de Marketing da MC1 - 
multinacional brasileira com foco em processos e inteli-
gência de negócios utilizando a mobilidade como plata-
forma tecnológica. Presente em mais de 20 países com 
soluções de gestão de equipes de campo para vendas, trade 
marketing e serviços. Mais informações no site: 

http://www.mc1.com.br/
 

www.tmc.com.br (13) 3213 7612 (13) 99618- 1736
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5º Fórum Regional do Varejo, principal 
evento do segmento varejista do Interior de 
São Paulo, ocorre em 16 de maio, em Cam-
pinas

Com o tema: "Tecnologia e Relevância: um novo tempo 
para o Varejo" o FRV deve reunir aproximadamente 

1.200 participantes; a realização é da Associação Comer-
cial de Campinas, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cam-
pinas e Parque D. Pedro Shopping

O Fórum Regional do Varejo, principal evento do seg-
mento varejista do Interior de São Paulo, abordará em 
sua quinta edição o tema “Tecnologia e Relevância: um 
novo tempo para o Varejo”. O Fórum, realizado pela As-
sociação Comercial de Campinas, Câmara de Dirigentes 
Lojistas Campinas e Parque D. Pedro Shopping, ocorrerá 
dia 16 de maio, das 8h às 18h, no Expo D. Pedro. A ex-
pectativa da organização é a de receber em torno de 1.200 
participantes. A inscrição para o evento deve ser realizada 
pelo site: www.forumregionaldovarejo.com, pelo e-mail: 
atendimento@acicampinas.com.br ou pelo telefone 19. 
2104.9200.

O Fórum Regional do Varejo tem por objetivos discutir 
com nomes que são referência no varejo os principais 
desa� os do setor e disseminar, na região de Campinas, 
o conteúdo de inspiração e inovação apresentado no Re-
tail´s Big Show, o maior evento do varejo do mundo, que 
é realizado anualmente em janeiro, em Nova York. “Há 
oito anos a Associação Comercial de Campinas integra a 
comitiva brasileira empresarial no Retail´s Big Show, no 
intuito de absorver as experiências adotadas pelo comér-
cio varejista em nível mundial e que pautarão as diretrizes 
do segmento no futuro próximo. Os temas mais relevantes 
são abordados no Fórum por especialistas e � guras proe-
minentes do varejo no Brasil”, explica a vice-presidente da 
Associação Comercial de Campinas Adriana Flosi.

Entre os nomes consagrados já con� rmados para esta edi-
ção estão: Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasi-
leira de Varejo e Consumo (SBVC) e um dos principais es-

pecialistas em varejo no Brasil; Edmour Saiani, fundador 
e idealizador da Ponto de Referência, empresa referência 
em implantar a cultura de excelência em atendimento à 
clientes como estratégia de marca; e Guilherme Caval-
cante,  diretor de mídia da unidade brasileira da Wieden 
& Kennedy, uma das maiores agências de publicidade do 
mundo, que atende clientes globais como Nike, P&G e 
Coca-Cola.

O 5º Fórum Regional do Varejo será dividido em três pai-
néis: “Tendências para o Varejo”, “Decifrando os Millen-
nials” e “Tecnologia no Varejo”. Para o gerente executivo 
da Associação Comercial de Campinas Leandro Diniz, 
o formato dinâmico do evento, e a excelência dos temas 
propostos, bem como dos palestrantes convidados, con-
tribuem para a atração de um per� l de público de lide-
rança altamente quali� cado e crescente a cada ano. “Na 
primeira edição do FRV contamos com 326 participantes 
e, em 2016, esse número chegou a 1075. Vale destacar que 
84% desse contingente são tomadores de decisão, de toda 
a cadeia do setor varejista”, explica Diniz. Desse total de 
público, 34% são proprietários, 29% gerentes, 21% presi-
dentes e diretores, 10% coordenadores e 6% analistas. 

A relevância do Fórum Regional do Varejo é embasada 
na conjuntura econômica de Campinas, sede da Região 
Metropolitana (RMC), composta por 19 municípios e 
que concentra 62.500 varejistas. O município é o segundo 
maior polo varejista do Estado de São Paulo e uma das 
maiores praças bancárias do país.  
A cidade movimenta mais de R$1,5 bilhão por mês e, no 
Índice de Potencial de Consumo 2016 (IPC), aparece em 
segundo lugar entre as cidades do Estado de São Paulo – 
atrás apenas da capital. “Os números apontam para uma 
crescente vocação de Campinas como polo também do 
segmento varejista, e o objetivo da Associação Comercial 
é ser um catalisador e um facilitador dessa tendência”, re-
força Guilherme Campos Junior, presidente da Associa-
ção Comercial de Campinas.

 
Serviço:
5º Fórum Regional do Varejo
Tema: Tecnologia e relevância: Um novo tempo para o 
Varejo
Data: 16 de maio de 2017
Horário: Das 08h às 18h
Local: Expo D. Pedro - Parque D. Pedro Shopping (Ave-
nida Guilherme Campos, 500), Campinas, SP
Inscrições:

Site: forumregionaldovarejo.com
e-mail: atendimento@acicampinas.com.br
Telefone: 19.2104.9200
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Conheça � eunis Marinho o primeiro dire-
tor brasileiro da Bayer e é o atual presidente 
executivo da ABRH-SP

Aos 14 anos, entrou para o mercado de trabalho ao 
ser contratado como o�  ce-boy de uma indústria de 

autopeças na cidade de São Paulo. Com dezoito anos, in-
gressou na área de Recursos Humanos como assistente do 
Departamento de Pessoal do Banco Halles. Quatro anos 
depois foi trabalhar na Bayer. Na multinacional alemã, fez 
carreira na área de Recursos Humanos como assistente, 
chefe do Setor de Administração de Pessoal e gerente até 
assumir, com apenas 29 anos, a direção da área de Recur-
sos Humanos da Bayer S.A – em razão da idade, o título 
de diretor só seria concedido quatro anos depois. Naquela 
época, foi o primeiro brasileiro exercer uma função de di-
retoria na empresa.

Permaneceu na posição até 1986 quando se mudou para a 
Alemanha, com a família, para participar de um progra-
ma mundial de job rotation. No primeiro ano, trabalhou 
como gerente de Produtos - Herbicidas e, em seguida, foi 
para a Unidade de Negócios Óxido de Ferro, na qual foi 
gerente de vendas e posteriormente Business Unit Ma-
nager - Óxido de Ferro da Bayer AG. Neste último cargo 
atuou por seis anos. Portanto, morou e trabalhou na Ale-
manha por oito anos e meio. Foi o único dos oito brasilei-
ros que, naquela época, entraram para o programa de job 
rotation que � cou na Alemanha.
Em 1995, retornou ao Brasil para assumir a diretoria geral 
de Finanças & Administração da Bayer S.A., que engloba-
va as áreas de Finanças, Contabilidade, Jurídica, Tecno-
logia da Informação, Relações Externas, Recursos Huma-
nos e Suprimentos. Novamente, foi o primeiro brasileiro 
a assumir a área � nanceira da multinacional. Dois anos 
depois tornou-se presidente da Bayer Polímeros S.A. (Bra-
sil), exercendo simultaneamente a função de diretor geral 
América Latina para a Divisão de Plásticos de Engenharia 
do Grupo Bayer.

Depois de quase 29 anos trabalhando na multinacional 
alemã, deixou a empresa aos 52 anos, passando a atuar em 
conselhos de administração e consultivos de empresas e 
como coach e mentor de jovens CEOS.
Dentro desse processo, se reaproximou da área de Re-
cursos Humanos, onde iniciou o trabalho voluntário na 
ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos – 
Seccional São Paulo). Inicialmente, integrou o Conselho 
Deliberativo da entidade, vindo a presidi-lo entre 2013 e 
2015.
Em janeiro de 2016, assumiu a presidência executiva da 
ABRH-SP, para o mandato 2016-2018. Uma das primeiras 
ações da sua gestão foi a realização do 1º CONALIFE – 
Congresso Nacional de Liderança Feminina, evento sobre 
equidade de gêneros e empoderamento feminino realiza-
do em conjunto com a ONU Mulheres.

Jamir Silva - Diretor da Revista Empresarios com 
� eunis Marinho

� eunis Marinho com o escritor e palestrante Rober-
to Shinyashiki

� eunis Marinho com Joao Doria Jr. - Prefeito 
de Sao Paulo
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Por: Mario Junior,Especialista em Investigações 
Corporativas e Prevenção a Fraudes Organizacio-
nais

Há uma grande mística com relação ao uso do Blefe 
durante a entrevista investigativa com um suspeito. 

É muito comum os entrevistadores acharem que este arti-
fício é infalível e que a sua utilização trará a primeira ad-
missão do ato e, por consequência, a con� ssão posterior. 
Por conta disso, o entrevistador acaba caindo no erro de 
inventar qualquer situação para ser dita durante a entre-
vista sem tomar os devidos cuidados.

Na minha experiência, a utilização errada de um blefe 
pode trazer sérios problemas à investigação e, principal-
mente, à reputação do trabalho e do entrevistador. Utilizar 
um blefe que é facilmente descaracterizado pelo entrevis-
tado é quase como deixar escrito em uma folha de papel 
o seguinte: “não conseguimos nada na investigação, não 
temos provas” ou ainda “eu estou tendo que inventar algo, 
pois já não sei mais como extrair informações de você.”
Isso é muito ruim para investigação, pois a partir deste 
momento ela foi desquali� cada e dá a sensação de tran-
quilidade ao entrevistado, que ganhará muita força duran-
te a sequência da entrevista.

Além disso, a reputação e até mesmo a crença que o en-
trevistado poderia ter sobre a capacidade e habilidade do 
entrevistador será sensivelmente diminuída. Lançar um 
blefe que é facilmente superado pelo entrevistado deixa a 
seguinte mensagem de que o entrevistador pode não ser 

tão capacitado para interrogá-lo. Assim, o “mito entrevis-
tador” que consegue as informações e resolve os casos aca-
bou de ser destruído.

A forma certa de usar o blefe
A melhor maneira de utilizar um blefe durante a entrevis-
ta com um suspeito é trazendo situações ou processos que 
o suspeito não tenha controle, ou seja, algo que ele fanta-
siará, � cando em dúvida se realmente aconteceu, pois ele 
nunca � scalizou ou desconhece o processo ou o controle.
A sensação de risco e de descontrole criada por um blefe 
bem executado gerará o pensamento no entrevistado de 
que algum rastro ele deixou ou até mesmo o receio que 
ele não foi tão cuidadoso como deveria em alguma atitude 
que tomou e com isso alguém o denunciou ou a investiga-
ção o pegou.

Lembre-se, se você for blefar ou inventar algo precisa pen-
sar em algo que o entrevistado não possui controle. Blefar 
ou inventar alguma coisa que é facilmente superada pelo 
entrevistado acaba com a entrevista.

Mario Junior ,Administrador, MBA Logística Empresarial. 
Especialista em Investigações Corporativas e Prevenção a 
Fraudes Organizacionais por mais de 15 anos, gerencian-
do mais de 4.000 entrevistas forenses no Brasil. Ministrou 
diversos treinamentos de Técnicas de Entrevista e Detec-
ção de Dissimulação no Brasil. Anteriormente, trabalhou 
no Ministério da Defesa, como O� cial do Exército Brasi-
leiro e na Creative Indústria e Comércio como Gerente de 
Operações. Docente de Pós-Graduação na FESP/Brasilia-
no, no MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevi-
san e no Instituto ARC. É o primeiro brasileiro certi� cado 
pela International Association of Interviewers – CFI e � -
nalista do CFI of the year 2016.

Mario Junior
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Gabriela Vasques, Arquiteta e Urbanista da em-
presa Guimarães & Vasques Arquitetura e Enge-
nharia Assunto: A importância da Arquitetura 
Comercial para impulsionar o seu negócio
- O que é arquitetura?

Arquitetura é a arte de projetar espaços, seja para cons-
trução ou reforma, para abrigar os diferentes tipos de 

atividades e de modo a atender desejos e satisfazer expec-
tativas, trazendo conforto, bem estar e segurança.
Compreende espaços abertos e fechados, simples ou lu-
xuosos, cobertos ou não e é uma área ampla que atua de 
conjuntos habitacionais, ambientes corporativos e resi-
denciais até cenogra� a de exposições, peças de teatro, no-
velas, casamentos e eventos diversos.

- As pessoas quando pensam na contratação de um arqui-
teto, imaginam ser um serviço caro ou que é um serviço 
voltado apenas para determinadas classes sociais, isso é 
verdade?

Nosso subconsciente remete ao lado visual e estético da 
pro� ssão, fazendo uma referência à ambientes expostos 
em revistas e edi� cações luxuosas, mas contratar um ar-
quiteto não se trata apenas de criar ambientes lindos. 
O arquiteto custa em torno de 10% do valor a ser gasto 
com a sua obra, valor esse que facilmente lhe retornará 
em economias nas suas compras e contratações de pessoal 
com o auxílio desse pro� ssional.

O trabalho do arquiteto vem desde planejar e organizar 
a obra, criando dessa forma controle de toda a mão de 
obra e materiais necessários para realização da mesma e 
gerando uma economia entre 20% a 25% no valor total da 
obra. E ao mesmo tempo o arquiteto projeta o layout do 
ambiente escolhendo revestimentos, pintura, iluminação 
e mobiliário com o objetivo de ter no resultado � nal um 
espaço agradável e funcional, juntando as necessidades e 
desejos do cliente.

- O que abrange a Arquitetura Comercial?

A arquitetura comercial é a área de atuação que compre-
ende os ambientes comerciais e corporativos.
O arquiteto pode prestar consultoria ao empreendedor 
desde a abertura da empresa, auxiliando na escolha da 
melhor localização, frente a visibilidade, área necessária 
e até mesmo se nesse zoneamento, ou seja nesse bairro da 
cidade é permitida essa atividade. Existem restrições para 
alguns usos, por conta do impacto – como por exemplo 
ruídos, � uxo de pessoas - que aquele comércio ou empresa 
pode gerar naquela região.

Após a abertura da empresa, auxiliamos no gerenciamen-
to da construção ou reforma do local de trabalho, como 
também, realizando consultoria apenas nas etapas neces-
sárias, sendo elas iniciais ou � nais. 

Para desenvolvimento de um projeto para ambiente cor-
porativo é realizado um estudo do funcionamento diário 
da empresa e dos serviços e produtos a serem evidencia-
dos visando o aumento da produtividade e otimização dos 
espaços, como também, a valorização e consolidação da 
identidade da marca, por meio de alterações nos revesti-
mentos, mobiliários e iluminação do ambiente.

- Qual a necessidade desse serviço para uma empresa?

Imaginem vocês, como usuários, quando trabalhamos em 
um espaço iluminado, ventilado, aconchegante e com uma 
ótima aparência, a satisfação com o ambiente de trabalho 
aumenta e, automaticamente de forma subconsciente, im-
pacta positivamente na produtividade, comportamento, 
postura, desempenho e colaboração dentro da empresa. 
Por mais que sejamos altamente quali� cados para a ati-
vidade pro� ssional e entusiasmados com o trabalho, não 
conseguimos ignorar o mal-estar e o desconforto que a 
falta dessas condições nos trazem. Ou seja, se você se sente 
bem no seu local de trabalho, automaticamente você tra-
balha melhor.

Ao continuarmos com essa forma de pensar, veri� camos 
que o mesmo ocorre com o cliente, quantas vezes ao co-
nhecer um novo ambiente, você se deparou com uma sen-
sação boa ou ruim em relação ao local apenas na primeira 
visita? Além do lado visual e estético, o arquiteto tem a ca-
pacidade de emitir estímulos que in� uenciam – de forma 
perceptiva ou inconsciente – diretamente nas impressões, 
sensações e emoções que o espaço físico transmite ao indi-
víduo e como nos comportamos e reagimos a ele.

Por exemplo, se o ambiente transmite con� ança, organiza-
ção e transparência, as sensações transmitidas pelo ponto 
de vendas vão fazê-lo desejar o produto, criando um vín-
culo, uma tranquilidade quanto à procedência do mesmo. 

Gabriela Vasques
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Essas sensações são transmitidas pela iluminação, cores 
da marca traduzidas no ambiente, conforto dos mobiliá-
rios e até mesmo pelos sons e fragrâncias do espaço. Dessa 
forma, o seu local de trabalho torna-se cartão de visitas e 
porta de entrada para novos negócios!

- E se o estabelecimento estiver em funcionamento, como 
faço para reformar sem parar de trabalhar?

Essa realmente é uma dúvida usual, o trabalho do arqui-
teto vai além de projetar as melhorias que irão valorizar o 
ambiente da empresa. Nos casos onde a empresa não pode 
parar de trabalhar para realização da obra, é desenvolvido 
um planejamento para que as etapas da obra aconteçam 
de forma organizada nos dias e horários em que não há 
expediente, sendo iniciadas e terminadas dentro desse pe-
ríodo, para que ocorra a limpeza e arrumação antes do 
início do novo expediente e assim a obra vai acontecendo 
sem atrapalhar o perfeito funcionamento da rotina da em-
presa. Evidentemente é um processo de obra que demora 
um pouco mais, devido aos horários limitados, porém é 
uma ótima solução e tem sido muito utilizada por comér-
cios e empresas que precisam renovar o seu espaço, mas 
não podem � car fechados enquanto isso acontece.

- E essas necessidades não são apenas veri� cadas em em-
presas grandes não é mesmo? Isso se aplica também para 
as pequenas empresas?

Isso mesmo, o que acontece é que as grandes empresas já 
possuem essa percepção do quão fundamental a arquite-
tura in� uencia na venda de produtos e serviços e na co-
laboração e engajamento de seus funcionários, mas nas 
pequenas empresas a arquitetura traz uma forma de se 
destacar frente aos concorrentes e valorizar ainda mais 
o seu negócio abrangendo desde escritórios e estabeleci-
mentos comerciais como lojas e academias, bares e restau-
rantes, pet shops, salões de beleza bem como consultórios 
médicos e dentários.

A arquitetura comercial é um recurso estratégico funda-
mental para aumentar o potencial competitivo, para se 
alcançar inovação, transmitir a qualidade, consolidar a 
identidade da marca e principalmente para conquistar e 
� delizar clientes.
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