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Conheça a Revista
Nasceu em 2015 com o objetivo de rea-
lizar a troca de informações para o pú-
blico empresarial voltada a incentivar 
o empreendedorismo através da troca 
de experiências para que eles possam 
obter destaque no mundo empresarial  
sendo composta por uma equipe de 
colaboradores dos mais diversos segui-
mentos empresariais com experiências 
comprovadas no Brasil e exterior.

Circulação.
Enviada via banco de dados compostos 
de aproximadamente 50 mil e-mails 
validos para empresários, empreende-
dores dos mais diversos seguimentos 
no Brasil e Exterior.

Proposta da Revista Empresários:
É oferecer a todos os setores um es-
paço editorial de qualidade, agregan-
do mais um valor, o da informação, às 
empresas. Com isso, temos a certeza 
que estamos colaborando com o de-
senvolvimento das empresas e de seus 
colaboradores. O conteúdo elaborado 
atende tanto as demandas dos empre-
endedores – sejam pequenos, médios 
ou grandes – quanto daqueles que bus-
cam sua inserção no mundo dos negó-
cios.

Matérias Informativas sobre:
Comportamento, Moda, Cultura Em-
presarial, Planejamento Estratégico, 
Artigos Empresariais, Eventos, Econo-
mia, Cidades e Viagens, Networking, 
Empreendedorismo dentre outros as-
suntos que pretende mudar o olhar 

do empresário para obter sucesso no 
mundo empresarial.

Perfil do Publico
Tem um público exigente e qualifica-
do, sendo que 42% de seus leitores são 
empresários ligados às atividades de 
comércio exterior e logística; 27% são 
industriais ou empresários atuantes em 
entidades ligadas à indústria; 16% são 
trabalhadores ligados às diversas áreas 
do setor portuário e 13% são professo-
res e estudantes universitários. Trata-
-se de um público ligado às classes A e 
B, sendo 82% com nível superior com-
pleto ou pós-graduação.

Website
O website www.revistaempresarios.
net tem atualização diária.  A média 
de visitantes é 9,4 mil internautas/dia, 
sendo que 41% desse público são for-
mados por profissionais ligados ao co-
mércio Brasil/ Internacional, logística 
e transportes; 29% são empresários , 
empreendedores e industriais e 19% 
são professores e estudantes universi-
tários.

Mercado
O mercado da Revista Empresários é 
formado por CEO´s e profissionais 
ligados ao comércio internacional, 
portuários, atividade industrial, pro-
fessores e universitários, órgãos gover-
namentais, empresas de transportes 
dos modais aéreo, marítimo e terres-
tre e associações empresariais, RH , TI 
dentre outros.





Just do it: 4 lições da Nike para você aplicar ao seu Marketing Conteúdo! - 
Por: Pedro Clivati

Você não sabe quem é o Phill Knight? E a frase “Just 
do it”, você conhece? Pois é, Phill Knight foi a pessoa 

responsável por construir o império Nike – que começou 
muito diferente do que é hoje. Aliás, você sabia que não 
somente os produtos eram diferentes, mas a marca tam-
bém? A Nike nasceu com o nome de Blue Ribbon. Bom, 
na verdade, o maior diferencial entre aquela época e a 
Nike atual é em termos do foco de orientação da empresa!

No início da Nike, Phill não era um grande fã de Marke-
ting. Na verdade, ele era o oposto: geralmente ficava dis-
cutindo contra qualquer tipo de iniciativa de marketing 
sempre que alguém aparecia com qualquer ideia de patro-
cínio, branding ou de conteúdo. Isso parece que não faz 
sentido tendo em vista a marca que hoje patrocina alguns 
dos nomes mais famosos do esporte no mundo, certo?

A mudança de foco da Nike

A maior mudança de direção começou no meio dos anos 
80. Após perder um de seus maiores fornecedores da Ásia, 
eles tiveram que aumentar seus números rapidamente! 
Para fazer isso, eles tiveram que alterar seu foco. O melhor 
meio para alcançar essa mudança foi ajustar o foco da em-
presa – que na época estava no produto. Durante esse rea-
juste, a marca e o consumidor foram colocados no centro 
das atenções. A decisão foi tomada em âmbito estratégico, 
mas como fazer ela se tornar real em meio tático?

Marketing: o novo foco!

Não é incomum nos depararmos com empresas que têm 
focado muito em seus produtos, desenvolvendo processos 
de criação e fabricação de produtos excelentes – mas que 

têm dificuldade para comunicar seus diferenciais frente à 
concorrência. Isso é muito comum entre empresas de di-
versos setores porque fazer produtos incríveis é a real pai-
xão de seus fundadores e primeiros funcionários. Ter essa 
cultura voltada à excelência é ótimo, mas essa cultura não 
pode ficar reprimida entre quatro paredes.

Usar as ferramentas de marketing e o conhecimento ad-
quirido sobre o mercado e o consumidor se tornam uma 
força muito grande de diferenciação. Por quê? Porque ao 
aplicar esses fatores, empresas podem expor para o mun-
do o que elas já praticam internamente e fortalecer a visão 
que o mercado possui delas e de seus produtos! Nas pró-
prias palavras de Phill:

Por anos, nós pensamos em nós mesmos como uma em-
presa com orientação para a produção – o que significa 
que nós colocávamos toda nossa ênfase no design e na 
fabricação produto. Mas agora nós compreendemos que 
a coisa mais importante que fazemos é adequar nosso pro-
duto ao mercado. 
O que aconteceu foi que começamos a admitir que a Nike 
é uma empresa orientada para mercado e que marketing 
é a nossa ferramenta mais importante. O que quero di-
zer com isso é que o marketing é responsável por costurar 
toda a organização. – Phill Knight

Lições da Nike para você aplicar no seu Marketing Con-
teúdo

Em entrevista com a Harvard Business Review, Phill Kni-
ght contou amplamente sobre a Nike e separei aqui algu-
mas lições que achei muito contundentes! Aqui estão al-
guns dos aprendizados que ele teve durante a história da 
Nike e que podem ser aplicados à realidade do marketing 
de conteúdo:
 
1) “Foque em toda a pirâmide, não somente nos protago-
nistas!”

Um dos maiores erros que encontrei em estratégias de 
conteúdo é a falta do conteúdo perto da base da pirâmide. 
Ele simplesmente não é citado lá. Isso geralmente aconte-
ce quando a estratégia é criada por algum dos fundadores 
da empresa. 
Os proprietários de empresas são, em geral, pessoas ex-
tremamente expertas nos seus campos de conhecimento! 
Eles entendem tudo sobre como funciona a fabricação do 
produto, as melhores fontes de matéria-prima e as melho-
res feiras corporativas do setor.

Porém, o que geralmente acontece é que eles não acham 
necessariamente importante compartilhar esse conheci-
mento com o mercado e expor seus aprendizados!
 E não é um mistério o tipo de motivo que permeia essa 
situação. Normalmente, o que acontece é que os proprie-
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tários não acham necessário compartilhar essas informa-
ções porque acreditam que seus clientes e público-alvo:

1. Que eles já possuem um conhecimento básico nes-
sa área também;
2. Que eles não estão interessados em se informarem 
sobre isso; ou até
3. Que eles não precisam saber.

Mas a verdade é que o público da empresa provavelmente 
sabe muito menos sobre o setor de atuação da sua empresa 
que você imagina! 
E como ninguém hoje em dia gosta de tomar decisões de 
compra no escuro (a maioria das pessoas usa o Google 
para pesquisar sobre diferentes alternativas e para com-
parar informações sobre produtos) esse conhecimento é 
muito valioso! O funil de vendas não é representado com 
o seu topo largo sem motivo. 
A audiência do topo do funil deve ser maior que a meio e 
do fundo porque é compartilhando conhecimento que as 
empresas podem identificar quem se interessa pela área e 
pode ser um cliente em potencial.

Sua estratégia de conteúdo deve refletir a realidade. Afi-
nal, você não quer simplesmente ser um expert, mas ser a 
pessoa ou a empresa a quem seu cliente em potencial irá 
recorrer quando precisar de ajuda!

2) “Você deve criar o que o consumidor quer”

Se a sua única fonde de ideias para seus conteúdo é seu 
próprio time de marketing, você está dirigindo no scuro. 
Seu time de vendas está constantemente conversando e 
ouvindo perguntas sobre seu mercado-alvo. Sua equipe 
de atendimento e customer success está fazendo o mesmo 
para seus clientes atuais. 
O pessoal de produto está sempre em busca de novas tec-
nologias, voltado ao mercado e às tendências de futuro  
para aplicar ao seu produto e melhorá-lo, ou criar novos 
garantindo maior assertividade.

Há uma maneira melhor de dar à sua audiência e seus lei-
tores informações úteis que usar eles mesmos como prin-
cipal fonte de ideias? (Se tiver, deixa aí nos comentários, 
porque eu não conheço.)

Qual o principal resultado de poder contar com ideias 
provenientes do mercado? 
É que sua equipe de marketing pode continuar focada nas 
palavras-chave, nas tendências e nas parcerias – ao mes-
mo tempo que cria conteúdo mais assertivo, mais compar-
tilhável e mais útil.

Pois é, o envolvimento de outros times no brainstorming 
de ideias pode ocasionar em um crescimento robusto na 
amplitude do seu funil e também na qualidade dos seus 
leads. Além disso, a publicação de conteúdo útil com base 
em situações recorrentes dos outros times, pode fazer com 
que o pessoal de vendas e atendimento não precise mais 

responder às mesmas perguntas continuamente. Todo 
mundo sai ganhando!
 
3) “Compreender o consumidor é somente parte de um 
bom marketing. Você também precisa compreender a 
marca.”

O alinhamento entre canal, voz da marca, a audiência e 
a ação esperada deve poder ser visto em uma tela única 
e não como partes separadas. A partir dessa visão clara, 
você poderá criar um plano tático que fará sentido para a 
sua marca.

Se você trabalha com um produto SaaS voltado para agên-
cias de propaganda, por exemplo, você pode criar em sua 
estratégia uma lista de tipos de conteúdos que podem ser 
feitos para chamar a atenção do tipo de profissional que 
trabalha nesse tipo de empresa. No caso do nosso exem-
plo, essa lista poderia incluir memes humorísticos, gifs e 
animações em uma linguagem clara, franca, inteligente 
e bem-humorada. Tudo isso pode ser definido tendo em 
vista a persona que você definiu como ponto central da 
sua estratégia.

De qualquer forma, se a sua abordagem for voltada total-
mente ao público-alvo, qual será a diferença entre você e 
seus concorrentes? Afinal, se você e mais 8 concorrentes 
começarem a modelar todo o seu conteúdo para ter a cara 
de seu público-alvo, se seu público-alvo for o mesmo, esse 
conteúdo todo vai ser extremamente parecido, não é mes-
mo?

É isso que Phill quer dizer quando menciona a importân-
cia de manter a marca como ponto principal na comuni-
cação com o mercado. O único meio de diferenciar frente 
a um vasto número de empresas que estão buscando se 
comunicar com o mesmo público que você é buscar co-
municar o que a sua marca é em todos os canais e meios 
de comunicação.
 Claro que você deve adequar sua comunicação ao seu 
cliente também, mas manter-se fiel ao que sua marca re-
presenta é essencial para conquistar e manter sua autori-
dade.
Seu conteúdo deve refletir a missão da sua marca e a sua 
marca deve refletir os desejos do seu consumidor.
 
4) “As lições que aprendemos sobre identidade da marca e 
foco pode nos levar para muitas direções.”

A chave, citanto Phill Knight, é “criar guarda-chuvas sepa-
rados para coisas que não fazer da marca”.
 Há uma forma comum de explicar quais são os prota-
gonistas envolvidos em uma compra B2B. Toda a compra 
B2B possui:
1. Usuário
2. Herói
3. Financeiro
4. Tomador de decisão
Uma estratégia rica de conteúdo empodera cada uma des-
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sas pessoas – especialmente se elas não podem ser repre-
sentadas com uma pessoa só. Outro erro que já encontrei 
com muita frequência em estratégias de conteúdo que são 
focadas em vendas é o simples esquecimento dessa estru-
tura.

Talvez você já tenha se deparado com isso também: uma 
empresa que normalmente produz muito conteúdo para 
o usuário do produto (que é quem mais sente a dor), mas 
esquece do herói, que é o chefe dessa pessoa e que também 
precisa entender o valor dessa decisão para poder levar 
ela adiante. Afi nal, esse herói é quem vai tentar trazer a 
demanda à tona para o próximo nível de decisão – o fi -
nanceiro. Se o herói não tiver entendido toda a solução 
do ponto de vista fi nanceiro, como ele vai conseguir expli-
car essa necessidade e os benefícios que essa decisão trará 
para a pessoa responsável por liberar o orçamento?

Enfi m, deu para entender a dinâmica? Ter o foco na marca 
também vai ajudar você a criar o conteúdo no tom certo 
para cada protagonista envolvido na decisão de compra 
mantendo-se leal ao que a sua empresa representa para o 
mercado todo

Concluindo

Não adianta fugir do marketing! Ao fazer isso, você, sua 
empresa e seu produto só saem perdendo. E perder não é 
bom, né? Para sair ganhando, além de aderir ao marketing 
e dedicar esforços na comunicação com o mercado, você 
deve aprender a se sentir bem ao compartilhar os detalhes 
da sua empresa e se expor como especialista no seu setor 
de atuação. 
Pode parecer desnecessário colocar seu conhecimento on-
line, mas acredite em mim: tem muita gente por aí tentan-
do entender o que você já sabe. 
Ter conteúdo disponível na internet fará com o se cami-
nho se cruze com o dessas pessoas e irá, eventualmente, 
levá-las a tomarem a decisão de se tornarem clientes ou 
parceiras de negócios!

Pedro Clivati , VP of Sales da Contentools - 
www.contentools.com.br
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Hesíodo um poeta grego, que viveu aproximadamen-
te no ano 800 a.C., em sua obra “Os trabalhos e os 

dias” descreveu as idades ou as eras do homem em: Raça 
de Ouro, Raça de Prata, Raça de Bronze, Raça dos Heróis 
e Raça de Ferro, esta última seria então a “era” que estarí-
amos vivendo.

Pensei se Hesíodo estivesse vivo hoje, como ele descre-
veria as eras. Se ele consideraria a revolução tecnológica 
como era digital e se ainda levaria em conta as questões de 
educação, ética, moral e integridade do comportamento 
humano na vida privada e profissional como a era com-
portamental.

Estamos presenciando e vivenciando grandes transforma-
ções tecnológicas. Muitas destas ferramentas são utiliza-
das em nosso dia a dia sem que percebamos o impacto em 
nossas vidas e muitas outras melhoram nossa performan-
ce no trabalho e produtividade.

As organizações investem em sistemas sofisticados para 
evitar erros, mitigar riscos e evitar fraudes. Num evento 
do Observatório Social do Brasil, fui apresentada à Ro-
sie, uma robô brasileira, que ataca a corrupção e detecta 
quando os deputados usam mal o dinheiro público. Uma 
excelente iniciativa de jovens que buscam mudanças de 
comportamento na classe política. Parece que a Rosie já 
descobriu muita coisa.

Esta é uma boa notícia, seguindo a tendência global, o 

Brasil já tem ferramentas de varredura contra fraudes de 
de ação humana.agentes públicos. O fato é que a Rosie não 
muda o comportamento das pessoas, essa mudança de-
pende mesmo 
A era comportamental torna este período inédito da his-
tória da humanidade e fundamenta que o comportamento 
humano é o fator mais importante do sucesso de uma em-
presa, ou seja, a forma de tratamento às pessoas, ao meio 
ambiente, a uma produção sustentável e o respeito às leis, 
são grandes diferenciais nos negócios. 
Ocorre que num piscar de olhos as organizações podem 
perder toda a sua reputação construída por anos, por con-
ta do comportamento ilegal ou inadequado de seus exe-
cutivos e de seus colaboradores. As consequências podem 
ser drásticas: desde a perda de valores de suas ações, de 
clientes, de crédito, processos judiciais e até prisões.

A era comportamental pode ser definida como era de 
compliance ou de integridade. Isto significa que, ainda 
que sejamos tecnologicamente futurísticos, a educação, a 
ética e a moral, são princípios e valores que trazemos em 
nosso caráter, que pode claro, ser influenciado por fatores 
externos. O importante aqui é que para a construção de 
sociedades melhores e organizadas, precisaremos de indi-
víduos preparados, dispostos a tomar as medidas necessá-
rias para diminuição drástica da corrupção, que é gênero 
de crimes de várias espécies de organizações criminosas, 
interligadas entre si, como tráfico de drogas, lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Esse mundo paralelo acarreta em desigualdade, que con-
sequentemente marginaliza as classes mais carentes, tor-
nando-as miseráveis e sem condições de subsistência, 
drena recursos que deveriam ser utilizados na educação, 
saúde e infraestrutura dentre outros; a erradicação da cor-
rupção é utópica, mas o combate a ela é cada vez mais ne-
cessário, a importância é tamanha que tornou-se pauta de 
uma agenda internacional.

Em razão dessa agenda, muito se fala dos pilares de um 
programa de compliance de sucesso nas organizações e a 
pedra fundamental é o comprometimento da alta direção 
e na sequência: políticas e procedimentos estabelecidos, 
código de conduta e ética nos negócios, plano de comuni-
cação, treinamento, canal de denúncias, monitoramento, 
avaliação, melhoria contínua e correções.

Pensando sobre isto, concluí que o primeiro programa de 
compliance que tomei conhecimento foi em casa: meus 
pais (alta direção), me educaram e me estabeleceram re-
gras (obediência às leis e procedimentos), recebi treina-
mento (plano de comunicação em casa primeiramente). 
Ganhei irmãos e fui instruída como tratá-los em caso de 
conflitos (código de conduta) e levada à escolaonde fui en-
sinada sobre outros temas importantes da vida (colabora-
dores da alta direção). 

A ERA COMPORTAMENTAL : POR – MARISSELMA RODRIGUES SANTANA –  SÓCIA DA      
INNOVATIVA EXECUTIVOS ASSOCIADOS E ESPECIALISTA EM COMPLIANCE

10



Na escola, tomei conhecimento do primeiro canal de de-
núncia (se fizéssemos algo errado, a professora escreveria 
bilhetes aos pais); acreditem que até acareação conheci na 
escola? Sim, eu estava na 5.ª série e os professores revolve-
ram fazer uma reunião de pais e mestres com os alunos. 
Os pais sentados nas carteiras e nós em pé ao lado deles. 
Imaginem a cena? Para nós foi inesquecível (isto é moni-
toramento), após estas reuniões, aplicavam-se os correti-
vos (melhoria contínua).

Esta visão é simplista, reconheço, mas vale a reflexão. A 
verdade é que podemos fazer um programa de integrida-
de e melhoria contínua em vários aspectos da nossa vida, 
obviamente isso se refletirá em nosso trabalho.
O Brasil tem um longo caminho a percorrer no combate 
a corrupção, alavancando as mudanças, tivemos a pro-
mulgação da lei anticorrupção, conhecida como LAC 
12846/13 já regulamentada em alguns estados e até mu-
nicípios.

Algumas ações, ainda que isoladas, estão sendo tomadas 
para a implementação de políticas e programas de com-
pliance. Recentemente o estado do Rio de Janeiro promul-
gou a lei 7753/2017 que torna obrigatório o programa de 
compliance em contratação pública; o Banco Central emi-
tiu a Resolução 4.595/2017 que dispõe sobre a política de 
compliance nas instituições financeiras e outras institui-
ções autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

Todas estas providências são extremamente importantes 
para a mudança comportamental necessária no mundo 
dos negócios internacionais. Se o Brasil quiser participar e 
se tornar mais competitivo, precisa mudar de dentro para 
fora, mostrar para o cliente externo que fazemos bem feito 
também internamente.

Existe uma demanda gigantesca de trabalho em nosso 
país, que sabemos de proporções continentais, as ferra-
mentas e metodologias disponíveis, a inteligência artificial 
(IA) em nosso favor são contribuições inimagináveis anos 
atrás. De fato, precisamos descomplicar as coisas, inovar, 
criar oportunidades, fazer negócios transparentes e pros-
perar. O que precisa ficar claro é que integridade pode e 
deve ser cultivada sempre, ao longo de nossa carreira e 
de toda nossa vida, porque o comportamento humano é 
quem dita as normas para as máquinas. 

Nós somos responsáveis em formar a sociedade e dizer 
para as pessoas o que somos, o que queremos, o que e 
como vamos fazer as coisas daqui para frente!

Marisselma Rodrigues Santana – sócia da innovativa Exe-
cutivos Associados e especialista em Compliance.
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 ABRH em Destaque - ENTREVISTA COM O DIRETOR DE RH DO 
MCDONALD’S

A Arcos Dourados, franqueadora máster do McDo-
nald’s em 20 países da América Latina mais o Caribe, 

é patrocinadora de gestão da ABRH-SP desde junho de 
2016.

Conversamos com Marcelo de Freitas Nóbrega, diretor de 
Recursos Humanos da operadora da marca no Brasil, so-
bre os principais desafios da área de gestão de pessoas nos 
próximos anos, os trabalhos conjuntos entre ABRH-SP e 
Arcos Dourados e como isso tem ajudado a companhia a 
focar cada vez mais no desenvolvimento de seus colabora-
dores. Confira!

1- Por que a empresa se tornou patrocinador de gestão da 
Associação?

Marcelo Nóbrega - McDonald’s e ABRH-SP têm uma si-
nergia incrível. Estar junto a entidades como a ABRH-SP, 
que é referência para os profissionais de gestão de pesso-
as, ajuda a encontrar novos caminhos no relacionamento 
com os funcionários e possibilita a troca de experiências 
com outras empresas. Outra preocupação em comum é a 
inclusão social do ser humano. Estamos de portas abertas 
àqueles que estão fora do mercado e desejam se recolocar 
no mundo profissional, àqueles que buscam o primeiro 
emprego e, também, às pessoas com deficiência à procura 
de trabalho e renda. E a ABRH é uma grande parceira para 
atingir esses objetivos.

2- Como tem sido a parceria desde então?

Marcelo Nóbrega - A parceria com a ABRH-SP tem sido 
muito produtiva, com iniciativas pioneiras e ações re-
levantes para o mercado de trabalho, como o Trabalho 
Novo, em São Paulo (SP), onde firmamos uma parceria 
com a Prefeitura para contratar dezenas de ex-moradores 
de rua para trabalhar em nossos restaurantes. Os resulta-
dos dessa iniciativa têm sido maravilhosos para todos os 
envolvidos.

3- Como você descreveria a importância da gestão de pes-
soas para a organização das empresas?

Marcelo Nóbrega - É um certo clichê, mas sempre vale 
ressaltar que a gestão de pessoas é fundamental para qual-
quer organização. Hoje em dia, é moda dizer que o mundo 
está mudando em um ritmo frenético. Mas, a verdade é 
que sempre foi assim, em cada momento histórico. E nesse 
contexto, o RH tem algumas funções: fomentar e ser um 
agente de mudança; criar um ambiente propício a mudan-
ças, que seja versátil e adaptável; e ajudar a companhia a 
assimilar essas transformações. E em todos elas, a gestão 
de pessoas é fundamental.

4- Existe algum projeto, modelo ou ferramenta de gestão 
que vocês utilizam e que gostaria de destacar?
Marcelo Nóbrega - A sofisticação e o barateamento de 
ferramentas de tecnologia e a maior disponibilidade de 
dados tem ajudado bastante a termos mais informações 
sobre nossa força de trabalho. Com o uso de Big Data / 
People Analytics, conseguimos conhecer melhor nosso 
público e tomar decisões mais inteligentes.
 
Marcelo Nóbrega - E o McDonald’s está totalmente ante-
nado às questões de aprendizagem e educação que afetam 
nossa sociedade. 
Grande parte do nosso quadro de funcionários é formada 
pela Geração Y, que possui características muito peculia-
res de aprendizagem. Para conseguir atender esta deman-
da, temos buscado modernizar também as ações de desen-
volvimento e treinamento e deixar claro qual a parcela de 
responsabilidade que cada funcionário e gestor possuem 
neste processo. 
Ao modernizar nossa abordagem de treinamento, enten-
demos que estamos facilitando e alavancando o atingi-
mento de resultado de nossos funcionários e, consequen-
temente, da organização.

Por fim, gostaria de destacar a Cooltura de Serviço (tro-
cadilho com a palavra “cool”, legal em inglês, e “cultura”), 
iniciativa que valoriza menos a padronização e mais a in-
dividualidade, incentivando que nossos funcionários se-
jam eles mesmos e sejam mais espontâneos ao atender os 
clientes.

5- Pensando no modelo de negócio da sua companhia, no 
momento, quais os temas que mais devem ser discutidos e 
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desenvolvidos na área de RH? Por quê?
Marcelo Nóbrega - Atualmente, o tema mais discutido no 
RH do McDonald’s é como melhorar a experiência do pri-
meiro emprego. 
O McDonald’s é a porta de entrada para o mercado de 
trabalho de milhares de pessoas, por isso, estamos enri-
quecendo essa experiência com diversas ações, em linha 
com as novas competências que o mundo profissional exi-
ge. Além do tradicional treinamento realizado em nossos 
próprios restaurantes e na McDonald’s University, criamos 
um programa de desenvolvimento profissional chamado 
Aperte o Play. Nele, oferecemos diversos cursos em par-
ceria com renomadas instituições, como curso de TI em 
parceria com a IOS e de empreendedorismo, em parceria 
com a Endeavor.

6- Qual a relevância das iniciativas da ABRH-SP para o 
incentivo ao desenvolvimento do profissional e da área de 
recursos humanos?

Marcelo Nóbrega - Elas sempre contribuem para o apren-
dizado, seja por benchmark, por networking ou por esti-
mular a pensar fora da caixa em busca de inovações. Além 
de deixar sempre em evidência os profissionais de RH e as 
boas iniciativas realizadas nesta área.

7- A empresa se identifica com o investimento no desen-
volvimento de pessoas e organizações da forma como 
a ABRH-SP propõe (por meio de cursos, palestras, 
workshops, entre outros)?

Marcelo Nóbrega - Temos muitas ideias em comum, prin-
cipalmente o fato de priorizarmos o desenvolvimento de 
pessoas! E essa sinergia de ideias não é comum apenas ao 
McDonald’s, mas vale também para as diferentes empre-
sas parceiras. Prova disso é que, pelo fato de ser um hub 
da comunidade de RH, a ABRH se tornou uma “central 
de compartilhamento” de ideias, produtos, tecnologias e 
ferramentas que facilitam o desenvolvimento e a gestão de 
pessoas.

8 – Por favor, fique à vontade para acrescentar qualquer 
ponto relacionado a recursos humanos ou gestão de pes-
soas que tenha ficado fora das questões anteriores e que 
julgue relevante para o momento.

Marcelo Nóbrega - Por ser um membro do Comitê Orga-
nizador, gostaria de convidar a todos para participar da 
3ª edição do Conalife (Congresso Nacional de Lideran-
ça Feminina da ABRH-SP), que acontecerá no dia 24 de 
maio de 2018, no Hotel Unique, em São Paulo (SP). As 
inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site 
http://www.conalife.org.br/.  É um fórum inovador, que 
aborda um tema relevante e atual, com potencial transfor-
mador para as organizações brasileiras.
 
O QUE É O CONALIFE?

O Congresso Nacional de Liderança Feminina (CONALI-

FE) foi idealizado pela ABRH-SP, em 2016, para debater 
e incentivar empresários, presidentes, diretores, autorida-
des públicas e todos os profissionais que atuam na gestão 
e influência de pessoas a exercerem protagonismo, con-
tribuindo para a discussão e elevação das questões que 
envolvem a diversidade, equidade de gênero e liderança 
feminina em todos os segmentos e níveis hierárquicos da 
sociedade brasileira.





OS BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA NO AMBIENTE CORPORATIVO – POR :     
DR. ANDRÉ TSAI, MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E ACUPUNTURA

Empresas de todos os portes travam uma importan-
te batalha interna em todos os níveis da organização 

para diminuir os índices de absenteísmo causados por sin-
tomas ligados à área da ortopedia, como tendinites, bur-
sites, LER e lombalgias. Durante sua jornada de trabalho, 
muitos profissionais convivem com a dor, colocando em 
risco sua a integridade física, como também dos demais 
colegas de trabalho, além, é claro, de afetar o dia-a-dia da 
companhia. A terapia com acupuntura tem sido uma ex-
celente opção de tratamento nesses casos.

A Acupuntura é método terapêutico milenar que se utiliza 
de agulhas e tem como finalidade tratar doenças e pro-
mover o bem estar geral do paciente. Criada há mais de 
três mil anos na China e, em 1995, foi reconhecida como 
especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM).

A técnica funciona a partir da inserção da agulha que esti-
mula terminações nervosas presentes na pele e nos tecidos 
subjacentes, principalmente nos músculos. Esses estímu-
los seguem pelos nervos periféricos até o sistema nervoso 
central (medula e cérebro), o que faz liberar diversas subs-
tâncias químicas conhecidas como neurotransmissores 
que desencadeiam uma série de efeitos importantes, tais 
como, analgésico, antiinflamatório e relaxante muscular, 
além de uma ação moduladora sobre as emoções, os sis-
temas endócrino e imunológico e sobre várias outras fun-
ções orgânicas.

É conveniente salientar que aliado ao tratamento com 
Acupuntura, o paciente deve desenvolver hábitos alimen-
tares saudáveis, praticar exercícios, na medida do possível, 
e manter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso.

Antes de iniciar o tratamento com Acupuntura, é essen-
cial que o médico venha a estabelecer em primeiro lugar 
o diagnóstico da dor, pois desta forma ele conseguirá esti-
pular o número de sessões e o tempo de tratamento, pois 
isso pode variar de acordo com o tipo de doença, resposta 
individual do paciente, idade e presença de outras condi-

ções clínicas associadas. Em geral, aconselha-se iniciar o 
tratamento com uma ou duas sessões por semana e ade-
quar esse número de acordo com a evolução do tratamen-
to. A melhora, muitas vezes, é notada imediatamente, isto 
é, logo após a sessão. Nos casos agudos (menos de 3 me-
ses de duração da dor), conseguimos a melhora com 5 a 
6 sessões, enquanto que em casos crônicos (duração dos 
sintomas acima de 6 meses) a média de sessões gira em 
torno de 10 a 12. 
Como resultado do tratamento com Acupuntura, obser-
vamos a diminuição do consumo de medicamentos para 
dor, melhorada qualidade de vida do paciente, e uma me-
lhora da performance durante seu trabalho.

Por fim, é conveniente salientar que a prática da Acupun-
tura somente pode ser realizada por profissionais da me-
dicina, da medicina veterinária e do cirurgião-dentista – 
cada qual em seu campo de atuação, também definidos 
por lei. O exercício da técnica, se realizado por qualquer 
outro profissional, é ilegal e pode causar sérios danos à 
saúde do paciente.

Dr. André Tsai, médico especialista em ortopedia e acu-
puntura e presidente do Colégio Médico de Acupuntura 
de São Paulo (CMAeSP).
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BOLETOS PODEM GERAR PROBLEMAS PARA EMPRESÁRIOS POR: ROBINSON 
IDALGO – FUNDADOR DA SOFTUP

A emissão de boletos é uma atividade cotidiana para as 
pequenas e médias empresas. Apesar de ser um dos 

métodos de pagamento preferidos das lojas on-line – que 
muitas vezes oferecem até mesmo um desconto para o 
cliente que paga com boleto – a prática pode trazer custos 
“escondidos” para os empresários. E como cada centavo é 
importante, principalmente quando estamos começando 
um novo negócio, precisamos ficar espertos para evitar es-
tes gastos desnecessários.

Quando uma empresa emite um boleto, o banco cobra 
uma taxa que varia entre R$ 3,00 e R$ 5,00. Até aí, ne-
nhuma novidade. Esse é um custo que existe e que já deve 
fazer parte da programação financeira de toda empresa. 
O problema começa quando um mesmo boleto começa a 
gerar diversas cobranças de taxa.

Digamos que seu cliente fez uma compra e pediu para 
realizar o pagamento via boleto. Só que, por um motivo 
qualquer, ele não conseguiu finalizar a operação na data 
estipulada. Ele então pede a geração de um novo boleto, 
com outra data de pagamento. Resultado? A empresa pre-
cisa pagar por dois boletos para a mesma compra. E se o 
cliente faz o pedido, gera um boleto, mas não finaliza a 
compra? Novamente o prejuízo fica por conta da empresa.

Na prática, o banco tem total poder sobre a geração de 
boletos. Ele define o valor, quanto tempo demora para ser 
compensado e a forma de pagamento para o empresário. 
Isso facilita o surgimento dos “custos fixos escondidos”. 
Cancelamentos, alterações de datas, gerações de novos 
boletos para uma mesma compra: 
tudo entra sorrateiramente como uma nova cobrança para 
o seu negócio.
Esses custos escondidos podem gerar gastos desnecessá-
rios consideráveis. Ás vezes comparando o valor da taxa 

ao valor da venda, pode parecer insignificante, mas so-
mando todos os gastos, taxas e impostos pagos pelas pe-
quenas e médias empresas no nosso país, percebemos que 
cada centavo vale muito.
Felizmente, existe uma maneira de fugir desses custos. 
Uma possibilidade é trabalhar com sistemas de gestão em-
presarial que ofereçam esse serviço. Já existem no merca-
do sistemas com valores acessíveis para pequenas e mé-
dias empresas que trabalham com módulos específicos 
para emissão de boletos.

Cada sistema oferece diferentes benefícios, mas acho im-
portante o empresário optar por um módulo que diminua 
seus gastos e que realmente facilite o dia a dia da empre-
sa. Já temos soluções que oferecem ao pequeno negócio 
a possibilidade de pagar apenas pelos boletos que forem 
compensados, evitando assim que o acúmulo de taxas es-
condidas. Na prática, a emissora do boleto compensa para 
o empresário, no período previamente combinado, o valor 
da venda menos a taxa referente aquele boleto. Isso é óti-
mo para evitar surpresas desagradáveis na hora do fecha-
mento.

Também é interessante a facilidade oferecida pelos siste-
mas que funcionam sem arquivo de remessa e retorno, 
atuando de forma integrada com o módulo financeiro e 
controle de recebimentos. Isso diminui a quantidade de 
arquivos da empresa e, consequentemente, o retrabalho. E 
nós sabemos como é importante eliminar trabalhos repe-
tidos para que seus colaboradores fiquem mais motivados 
e consigam focar no que realmente traz lucro para a sua 
empresa.

Com pequenos cuidados, podemos aumentar os ganhos 
de empresas de qualquer porte. Esses gastos escondidos, 
quando reunidos, podem ser o diferencial para sua em-
presa crescer ou passar por tempos difíceis. Ser um em-
preendedor é um trabalho de dedicação e são esses peque-
nos aspectos que determinam quem será bem sucedido.

Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasilei-
ra criadora do sistema de gestão* (ERP) grátis. Mais infor-
mações no site: www.sistemagratis.com.br
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DEIXE O VELHO MI-MI-MI SOBRE AS NOVAS GERAÇÕES Por: César Tucci, Graduado em     
Administração e especialista em Desenvolvimento do Potencial Humano

Já se tornou uma espécie de jargão entre as pessoas de 
meia idade ou um pouco mais velhas dizer que os jovens 

não querem saber de nada. Há quem os considere uma ge-
ração perdida, ou se refira a eles como a geração mi-mi-mi 
(que reclama de tudo, polemiza ou problematiza demais) 
ou geração nem-nem (nem trabalha, nem estuda), con-
forme o caso. Querem tudo na mão, não suportam frus-
trações, são impacientes, não largam o celular e por aí vai.

Antes de mais nada, é preciso lembrar que toda generali-
zação é potencialmente injusta. É preciso ter cuidado para 
não fazer dela um estigma, uma espécie de rótulo abso-
luto, desconsiderando aspectos biológicos, psicológicos, 
sociais, tecnológicos, culturais, ciclos naturais e circuns-
tâncias diversas que representam as forças em jogo neste 
cenário de profunda transição que estamos todos enfren-
tando.

Para sermos coerentes, temos que admitir que também 
há muita gente mais velha que reclama o tempo todo, não 
desgruda das redes sociais e se, pudesse, não trabalharia 
nem estudaria. Por outro lado, eu mesmo conheço jovens 
que já atuam de forma consistente no mercado de traba-
lho, no terceiro setor ou no plano acadêmico, tocam pro-
jetos importantes, assumem grandes responsabilidades, 
trazem propostas disruptivas e contribuições significati-
vas para a nossa sociedade.

Mas, tudo bem… temos mesmo um problema sério em 
relação a uma grande parcela destas novas gerações in-

gressando no mercado de trabalho. No geral, eles real-
mente não lidam muito bem com frustrações, têm pressa, 
buscam gratificação imediata, desejam causar impacto e 
não sabem como, não encontram sentido nos modelos de 
trabalho vigentes e, por estes e outros motivos, costumam 
desligar-se de empresas e projetos como extrema facilida-
de, para desespero de seus pais e desencanto de seus em-
pregadores.

São filhos do seu tempo, como nós fomos filhos do nosso 
tempo.

E se é grande a tentação para cuspir acusações e impropé-
rios, lamento, mas nós não estamos isentos de responsa-
bilidade por este estado de coisas. Precisamos admitir que 
fazemos parte do problema para que seja possível fazer-
mos parte também da solução. 
Como indivíduos, como núcleo parental ou como socie-
dade – por motivos diversos, nós os criamos assim: pro-
vendo o máximo possível, protegendo muito, atendendo 
rapidamente seus desejos, oferecendo farto arsenal de 
recursos tecnológicos de resposta prazerosa e imediata, 
poupando-os de dificuldades e frustrações, não raro de 
forma exagerada e egocêntrica. Muitas vezes não soube-
mos como lidar com as situações novas de um mundo em 
intensa transformação. Então, por que condenamos as no-
vas gerações quando elas também não sabem que resposta 
dar aos novos desafios?

Reclamar não resolve. Eles serão os nossos sucessores. Fu-
turos empresários, empreendedores, empregados, profis-
sionais liberais, pais, educadores, cientistas, artistas, polí-
ticos, ativistas, líderes nas mais diversas esferas, serão eles 
a conduzir os destinos do planeta.

E para falar apenas do futuro mais próximo, nossas em-
presas serão tocadas por eles muito em breve, enquanto 
nossos quadros envelhecem rapidamente.

Precisamos encontrar respostas juntos.

Sim, juntos! Estar com eles e não contra eles. Ajudá-los a 
perceber que tudo o que é importante e realmente con-
sistente nesta vida leva tempo, passa por um processo de 
maturação, exige persistência e constância. 
E aprender com eles. Os jovens precisam ser ouvidos tam-
bém. Descobriremos aspectos incríveis desta geração que 
hoje chega ao mercado de trabalho com modelos mentais 
muito diferentes dos nossos, o que é muito bom, pois pre-
cisamos mesmo lançar novos olhares sobre o nosso mode-
lo de organização social.

Afinal, o que eles querem?
Estas novas gerações querem trabalhar por uma causa. 
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Que causa sua empresa oferece aos seus colaboradores? 
Ela é aderente aos valores do seu empregado? Você um dia 
perguntou quais são os seus valores? Você deixa claro aos 
seus colaboradores porque estão indo nesta ou naquela di-
reção e pelo que estão suando a camisa? Eles sentem que 
estão lutando por algo importante, que estão agregando 
valor à sociedade?

Eles buscam mais do que salário: anseiam por autonomia 
– querem ter voz e sentir que participam do projeto da 
empresa. Você tem conseguido envolver a equipe, fazen-
do com que todos se sintam igualmente importantes, ou 
ainda sonega informação, faz jogos de poder, verticaliza 
demais sua estrutura, privilegia seus preferidos sem qual-
quer critério ético e transparente?

Eles desejam a excelência, o que só é possível quando co-
nhecem seus próprios talentos e suas forças de caráter e 
conseguem colocá-los em ação naquilo que realizam, 
unindo habilidade, propósito e estado de fluxo, com re-
flexos positivos em seu nível de eficácia e de contribuição. 
Seus colaboradores recebem estímulo para o cultivo do 
autoconhecimento? São respeitados como seres huma-
nos? São reconhecidos por seus talentos? 

São informados sobre o desempenho esperado e sobre 
como sua contribuição impactou nos resultados? Rece-
bem orientação, algum tipo de mentoria, acompanha-
mento durante os projetos?

Se sua empresa ainda estiver estruturada sobre o paradig-
ma da cenoura vesus chicote, se seus colaboradores forem 
apenas um número de matrícula, se sua preocupação for 
apenas o lucro no curto prazo, sem qualquer preocupação 
com a vida a longo prazo das pessoas do seu time, você 
provavelmente terá grande dificuldade para atrair e man-
ter os jovens talentos em seus quadros, o que constituirá 
um caminho triste e certo para a obsolescência.

Pense nisso, reveja seus conceitos, repense sua estrutura, 
revisite sua política de gestão de pessoas ou depois não me 
venha com mi-mi-mi, hein!

César Tucci, 55 anos, é graduado em Administração e 
especialista em Desenvolvimento do Potencial Humano. 
Possui Certificação Internacional em COACHING, MEN-
TORING e HOLOMENTORING® do Sistema ISOR®, com 
foco em Teams, Leadership & Executive e Macrocompe-
tências Sistêmicas. 

Trabalhou por mais de 30 anos na Caixa Econômica Fe-
deral, onde chegou a Gerente de Filial, responsável pela 
gestão e desenvolvimento de mais de uma centena de pes-
soas. Paralelamente, há 24 anos atua como palestrante e 
treinador/facilitador em workshops, seminários e outros 
eventos educacionais em empresas, escolas e organizações 
do terceiro setor. Desenvolve e aplica palestras, workshops 
e treinamentos multidisciplinares sobre liderança, gestão 
de pessoas, cultura organizacional, espiritualidade nas 

empresas, inteligência emocional, atendimento, motiva-
ção, autodesenvolvimento, autoconsciência e desenvolvi-
mento do potencial humano. 
Escreve para blogs, é autor de ebooks, coautor de livros, 
artigos, poemas, jingles e peças teatrais aplicadas em ações 
educacionais, treinamentos, congressos e seminários. 

Mais informações no site: www.cesartucci.com.br .
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ER MAIS OTIMISTA PARA VIVER MAIS E MELHOR POR: ÔMAR SOUKI – PH.D. EM COMU-
NICAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE OHIO, EUA, SOUKI FOI PROFESSOR NA UNIVERSIDA-
DE DO ESTADO DE NOVA YORK POR DOIS ANOS

Uma amiga enviou-me um e-mail dizendo que a sua 
iniciativa de abrir um negócio tinha dado errado. 

Além disso, tinha sido despedida de seu emprego de pro-
fessora de faculdade. 
Estava atolada em dívidas. Será que ela tinha sido exces-
sivamente otimista e se atirado demais? Será que pensou 
que poderia fazer tudo de uma só vez: ser empregada e 
empreendedora, ao mesmo tempo? 

Nesses casos, dizemos que a pessoa acreditou demais no 
pensamento positivo e menos no planejamento. Isso já 
aconteceu comigo. Mas não foi por excesso de otimismo, 
mas, sim, por falta de planejamento e equilíbrio entre o 
que eu ganhava e o que gastava. 
Há também que medir a energia pessoal que entra e a que 
saia. Muitas vezes a pessoa se super estima. Acha que pode 
fazer mais do que realmente tem condições de fazer. Você 
conhece alguém assim?

Ser otimista não é ser bobo. Ser otimista é saber medir a 
“água com o fubá” (como dizia meu pai), para fazer um 
bom angu. Vem então a pergunta: Precisamos ser mais 
otimistas? Sim. A Mayo Clinic, nos Estados Unidos, de-
fine o otimismo como “a crença de que coisas boas irão 
acontecer e de que coisas negativas são apenas contratem-
pos efêmeros que podem ser superados”. Será que a minha 
amiga vai superar a crise em que se encontra agora? Eu 
acredito que sim. Ela é uma pessoa bem disposta, inteli-
gente e guerreira. 

Além disso, ela acredita que vai vencer. Imagine se ela não 
acreditasse que isso seja possível, talvez nem se levantasse 
da cama. A pior coisa que podemos fazer em uma crise é 
adotar uma atitude pessimista, achando que não tem mais 
jeito. Jeito tem!

Na pesquisa realizada pela Mayo Clinic durante 30 anos, 
adultos que eram pessimistas — cuja identificação foi fei-
ta a partir de testes psicológicos — apresentaram taxas de 
mortalidade mais altas que os classificados como otimis-
tas. 
O estudo mostrou que os otimistas eram mais saudáveis. 
Isso acontece porque eles têm uma tendência de cuidar 
melhor de si mesmos. Outros estudos comprovam que a 
vida é mais agradável quando se acredita no lado bom das 
coisas, quando se vê o copo “meio cheio” em vez de “meio 
vazio”. A professora de psicologia Suzanne C. Segerstrom, 
da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, em seu 
livro Desafiando a Lei de Murphy, mostra que o otimismo 
não é apenas ser positivo, mas é mais relacionado com a 
motivação e a persistência. 

Segerstrom e outros pesquisadores chegaram à conclusão 
de que, em vez de desistir e se afastar de situações com-
plicadas, os otimistas as enfrentam de frente. Planejam 
formas de ação, buscam ajuda de outros e focam possíveis 
soluções para suas crises. Em geral, os otimistas buscam 
ver aspectos positivos até mesmo nas piores crises. Eles se 
perguntam: “O que foi que eu aprendi com isso?”.

As pesquisas indicam que a propensão ao otimismo pode 
ser genética. No meu caso, com certeza: meu pai era um 
eterno otimista. Por pior que a situação fosse, ele sempre 
dizia: “No final, tudo vai dar certo”. E deu mesmo. Hoje ele 
está no Céu! Por outro lado, a forma de criação de cada in-
divíduo influencia suas atitudes. Ao estimular a auto-esti-
ma dos filhos, criticando menos e elogiando mais, os pais 
estão estimulando atitudes saudáveis com relação à vida. 

Os atributos do otimismo podem ser aprendidos. Segers-
trom aconselha a técnica do “agir como”, isto é, comece a 
se comportar de forma mais otimista e, depois de algum 
tempo, vai notar que está se tornando uma pessoa mais 
positiva. Já os pesquisadores da Mayo Clinic recomendam 
que usemos alguns minutos no fim de cada dia para fa-
zer uma lista de pelo menos três coisas positivas que nos 
aconteceram naquele dia. Também oferecem outras dicas:

1. Foco positivo. Fuja das conversas negativas com os ou-
tros e consigo mesmo. Reflita sobre os aspectos positivos 
da situação.

2. Trabalho. Identifique aspectos positivos no que está fa-
zendo. Se o seu trabalho é limpar o chão, admire como ele 
fica brilhante após a limpeza.

3. Relacionamentos. Cerque-se tanto de pensamentos, 
quanto de pessoas positivas. Evite reclamar da situação. 
Se você for pessimista demais, as pessoas positivas fugirão 
de você.
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4. Controle. Concentre-se nas situações em que pode con-
trolar e ignore as que não estão sob o seu domínio. Use a 
influência que estiver ao seu alcance para melhorar a si-
tuação.

Omar Souki dedica-se a injetar doses maciças de otimis-
mo 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.
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CRM VERSUS SFA: ENTENDA A DIFERENÇA E DESCUBRA QUAL A MELHOR SOLUÇÃO 
PARA O SEU NEGÓCIO- POR MARCOS PÓVOA, CEO DA MC1 WIN THE MARKET

Essa é uma dúvida comum: Sales Force Automation 
(SFA) e Customer Relationship Management (CRM) 

são a mesma coisa? Se não, como eles interagem um com 
o outro?

Os dois sistemas não desempenham o mesmo papel nas 
empresas, tendo cada um a sua função. Mas a verdade é 
que alguns desenvolvedores realmente usam os dois ter-
mos de forma similar, ou criam softwares com conjun-
tos de recursos que emprestam funcionalidades um do 
outro. Isso causa muita confusão para o cliente, que por 
vezes acaba adquirindo um CRM que possui funcionali-
dades de SFA ou vice-versa.

Uma das principais diferenças entre a Automação da 
Força de Vendas (SFA) e o Gerenciamento do Relacio-
namento com Clientes (CRM) é que enquanto o SFA 
analisa todo o processo de vendas e acompanha todos os 
esforços dos vendedores, principalmente na reta final do 
processo de venda, o CRM já trabalha totalmente focado 
no próprio cliente. No CRM, o foco total é o cliente. No 
SFA, o foco é a venda.

CRM – Customer Relationship Management ou Geren-
ciamento de Relacionamento com o Cliente
O CRM tornou-se um dos mais proeminentes softwares 
de gestão empresarial. Mesmo nas suas primeiras ver-
sões, quando ainda era pouco sofisticado, já era possível 
reconhecer suas qualidades para gerir o atendimento ao 
cliente. O Customer Relationship Management (CRM) 

sempre foi uma ferramenta focada no cliente, e se concen-
tra principalmente nas relações entre um negócio e seus 
consumidores.

Uma das funções mais clássicas do CRM é o detalhamen-
to do perfil do cliente. Muitos softwares foram adaptados 
para apresentar dashboards – com uma visão detalhada 
sobre as preferências e ações do cliente – que são consul-
tados pelos atendendentes de call centers enquanto eles 
conversam com o próprio consumidor. Isso faz a empresa 
ganhar tempo e permite um atendimento muito mais as-
sertivo.

Outra importante função é o histórico, um extenso rela-
tório com dados comportamentais do cliente e o suas in-
formações de compras e contatos com a empresa. Tudo é 
armazenado em contas individuais, para ajudar o vende-
dor a entender as verdadeiras motivações do cliente em 
relação ao seu negócio.

SFA – Sales Force Automation ou a Automação da Força 
de Vendas

O modo de trabalho do SFA parte de uma estratégia total-
mente diferente. Analisando o processo de vendas de cada 
empresa, ele busca automatizar muitas etapas que costu-
mavam ser feitas manualmente. O Sales Force Automation 
(SFA) aborda questões logísticas e práticas envolvidas na 
geração de leads, negociação e fechamento de vendas.

A principal questão a ser observada é que o SFA e o CRM 
possuem, originalmente, plataformas com diferentes con-
juntos de recursos.
Como já foi mencionado, o CRM é focado no cliente. Por 
isso, muitas de suas principais características incluem di-
ferentes ferramentas de perfil de cliente, focadas tanto na 
obtenção, quanto na manutenção e rastreamento da sua 
comunicação. A ideia é saber mais sobre o que ele tem a 
dizer em cada possível ponto de contato com a sua em-
presa.

Mas qual seria uma característica única do SFA?
Ele, na verdade, precisa ser pensado como um conjunto 
de recursos para uma perfeita gestão dos processos de 
vendas. Essas soluções podem oferecer ferramentas de 
precificação, funções referentes à central de chamadas ou 
até mesmo recursos de gerenciamento de fluxo de traba-
lho. Frequentemente eles monitoram o funil de vendas e 
ajudam a tornar as operações mais transparentes enquan-
to implementam funções de automação que eliminam a 
complexibilidade das ações manuais de manutenção de 
vendas intensivas.

Essas são apenas algumas das tecnologias entregues pelo 
SFA. Não é um CRM, é um suporte de vendas muito mais 
abrangente. Grande parte de seus recursos estão focados 
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em operações internas, rastreando cotas e auxiliando na 
competição pelas vendas. De modo geral, o SFA certifi-
ca-se de que o negócio está fazendo tudo o que pode para 
aumentar seus lucros com um gerenciamento de força de 
vendas eficaz. O principal benefício das soluções de SFA é 
o aumento substancial da produtividade do time de ven-
das.

Para trabalhar com as duas plataformas de maneira inte-
grada, é preciso ter muita atenção na hora da compra. Di-
versas companhias vendem soluções de CRM e SFA com 
nomes similares, que podem confundir o consumidor. 
Nesse momento, o melhor é conversar com o seu fornece-
dor e pedir detalhes sobre cada solução.

Analise cuidadosamente qual a necessidade da sua empre-
sa e adquira a plataforma que mais se adapte à sua realida-
de. Você pode perceber que precisa mais de um SFA com 
algumas funções de CRM ou que deseja trabalhar com 
as duas plataformas de modo integral, mas em separado. 
Descubra quais tipos de ferramentas serão mais úteis para 
o seu negócio e boas vendas!

* Por Marcos Póvoa, CEO da MC1 Win The Market – 
Multinacional brasileira com foco em processos de inte-
ligência de negócios utilizando soluções tecnológicas de 
mobilidade. Presente em mais de 21 países com soluções 
de gestão de equipes de campo para vendas, trade marke-
ting e serviços. 

Mais informações no site: www.mc1.com.br



20



CONHEÇA OS PRIMEIROS CONFERENCISTAS DO CONARH 2018

O 44º CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão 
de Pessoas, que vai acontecer de 14 a 16 de agosto, 

no São Paulo Expo, na capital paulista, está em busca de 
protagonistas do cenário nacional para participar das con-
ferências desta edição, que tem como tema central Prota-
gonistas da Transformação.

“Estamos vivendo um momento difícil no Brasil e no 
mundo. Por essa razão, resolvemos levar ao CONARH 
2018 pessoas que são protagonistas em suas áreas”, conta 
Sandra Gioffi, diretora do evento. A ideia é permitir ao pú-
blico conhecer cases de transformação que inspirem todos 
a virar o jogo.

Até agora já confirmaram presença no evento:

Thomaz Srougi – Conhecido por ter enxergado o proble-
ma da saúde no Brasil como uma oportunidade de empre-
endedorismo social, Srougi fundou, em 2011, o Dr. Con-
sulta, rede que oferece serviços de saúde com mais rapidez 
e qualidade que o setor público e preços entre 60% e 90% 
abaixo daqueles cobrados pelo setor privado.

Marcia Neder – Diretora de redação de revistas como 
Nova e Claudia, a jornalista carioca Marcia Neder acom-
panhou as transformações da condição da mulher no Bra-

sil e no mundo. Em 2015, lançou o livro A Revolução das 
7 Mulheres, sobre os perfis que representam a geração de 
mulheres com mais de 50 anos que promovem uma nova 
revolução: a da maturidade.

Janete Vaz –  Uma das fundadoras do Sabin, um dos prin-
cipais players de medicina diagnóstica do país, e hoje 
presidente do Conselho de Administração da empresa, 
foi eleita, por dois anos consecutivos, uma das Melhores 
Gestoras de Empresas do Brasil pela revista Valor. Líder 
engajada na gestão dos colaboradores, ela tem como cren-
ça que pessoas felizes produzem mais e melhor.

Leo Chaves – Integrante da dupla Victor & Leo e empre-
sário do agronegócio, nos últimos anos se dedicou a apro-
fundar os estudos na área de gestão da emoção, filosofia 
e educação familiar e escolar. É presidente-fundador do 
Instituto Hortense, que objetiva treinar professores para 
falar de inteligência emocional em escolas.
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No ambiente contemporâneo, todo profissional 
precisa demonstrar um bom equilíbrio entre com-

petências cognitivas, técnicas e socioemocionais. Até 
bem pouco tempo, conhecer a si mesmo, aumentar a 
produtividade pessoal, saber trabalhar em equipe e lidar 
serenamente com as mudanças e pressões eram capacida-
des de uma minoria. Agora, essas potencialidades estão 
se tornando requisitos básicos de todo profissional que 
deseja entregar resultados de qualidade.

E se tratando do assunto, os mais importantes pensado-
res e pesquisadores da área estão de acordo ao definir as 
funções críticas da liderança contemporânea, e que estão 
concentradas principalmente em três qualidades, sendo 
elas Direcionar, Garantir e Engajar.

Prover direção

Sobre o processo de direção, surgem algumas reflexões: 
Liderar é uma ciência ou uma arte? Espera-se de um líder 
que ele perceba no ambiente, no mercado e na sociedade, 
as tendências dos acontecimentos? Para onde caminham 
as necessidades das pessoas? Como conectar a missão de 
uma organização com essas necessidades emergentes? 
Como inovar sem perder as características essenciais da 
organização, incluindo os seus valores? Vale a pena che-
gar a um determinado resultado descaracterizando-se? 
Quais são os fatores que precisam ser considerados em 
um plano estratégico que compreende a complexidade do 

real sem perder a elegância da simplicidade?

Líderes são “farejadores” de tendências, e mais que isso: 
“criadores” de futuros que ninguém poderia imaginar. 
“A imaginação, dizia Einstein, é mais importante do que 
o conhecimento”. Líderes imaginam o que está por vir e 
transformam esse horizonte imaginado em sonho coleti-
vo.

E então:
• Como formular e comunicar o propósito?
• Como formular e comunicar o Planejamento 
Estratégico?
• Como integrar os diversos setores em torno dos 
principais projetos e iniciativas?

Pensar nesses fatores é o primeiro caminho para se tornar 
mais assertivo nas tomadas de decisões. O líder deve ter 
sede de conhecimento e buscar formas de adaptar essas 
vertentes as particularidades do negócio em que está 
inserido e dos seus liderados.

Garantir a disciplina de Execução da Estratégia

Visualizar, enxergar, planejar não é o bastante. O líder 
precisa ser capaz de garantir que a estratégia seja execu-
tada, hora após hora, dia após dia, semana após semana. 
A estratégia se transformou em ação? A ação se transfor-
mou em aprimoramento contínuo? O aprimoramento 
tornou-se um hábito? Os líderes compreendem a com-
plementaridade sinérgica entre os diversos setores? As 
equipes estão conscientes das atividades prioritárias? 
Cada membro da equipe ajustou a sua agenda às priori-
dades do setor? Os gestores estão atentos às necessidades 
de formação continuada das equipes?

Há algumas décadas pensava-se, erroneamente, que, uma 
vez estabelecida uma estratégia brilhante, os líderes po-
deriam descansar, deixando a execução aos níveis táticos 
e operacionais da organização. Pura lenda! Um dos maio-
res especialistas em execução da estratégia do mundo, 
Ram Charam, afirma que 70% das estratégias falham por 
problemas de execução. 

Por isso, vale refletir:
• Como desdobrar objetivos e metas críticas em 
todos os níveis da organização, criando um alinhamento 
entre estratégia e execução?
• Como garantir que as equipes tenham uma cul-
tura de prestação de contas a respeito das atividades que 
são realmente prioritárias?

Promover Engajamento

As Principais Funções do Líder no Século XXI Por: Luciano Alves Meira é sócio-fundador da Cami-
nhos Vida Integral, é Diretor de Metodologia do IPOG e Ex-Diretor de Conteúdo e Facilitação da 
FranklinCovey Brasil
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Há algo de sagrado no ofício da liderança. O líder se 
distingue de um gestor quando tem aguda consciência 
de que todos os dias ele impacta vidas humanas, e vidas 
humanas são muito preciosas, pois são janelas para o 
infinito.

Cada pessoa é um universo que, dentro da organização, 
encontra-se com tantos outros universos. Sonhos, valo-
res, expectativas, temores, paixões... o que vai dentro da 
alma de cada um? Um líder não pode se esquivar dessas 
questões, porque se o fizer perderá sua liderança. Não 
pode ser insensível e indiferente, muito embora não deva 
ser paternalista.

Seu ofício sagrado (sacrifício é a contração dessas duas 
palavras) é o de compreender onde cada um está em seu 
desenvolvimento e ajuda-los, inspirando-os, orientando-
-os, fazendo-os pensar, desafiando-os para superar seus 
feitos anteriores, mas também os apoiando em momen-
tos difíceis.

O líder precisa se tornar um sol, uma estrela pela qual os 
colaboradores possam se guiar na noite das dificuldades 
e, mais do que tudo isso, precisa se especializar em criar 
ambientes em que as pessoas se sintam motivadas, enga-
jadas no trabalho a ser feito.

Então como delegar responsabilidades respeitando o po-
tencial desenvolvido e a desenvolver de cada um? Como 
fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente 
valorizadas, dispostas a trazer para o trabalho os seus 
melhores talentos, as suas habilidades e forças pessoais? 
Como contribuir para que as pessoas cresçam continu-
amente e como respeitar a decisão de um liderado que 
resolveu trilhar novos caminhos quando chegou a hora 
da mudança?

• Aprofundar o conhecimento sobre o Desenvolvi-
mento do Potencial Humano
• Conectar propósitos pessoais com o propósito da 
organização
• Criar ambientes saudáveis de autonomia e res-
ponsabilidade
• Apoiar os planos de desenvolvimento individual 
dos Líderes e colaboradores.
• Fazer uma gestão do desempenho individualizada 
e positiva.
Pelo que se vê nesta introdução ao assunto, contendo 
mais perguntas do que respostas, ser um grande líder no 
século XXI é uma tarefa muito difícil, que requer muitas 
competências, extrema dedicação, maturidade e sabe-
doria. O fenômeno que assistimos hoje é o da busca por 
uma liderança integral, que somente pode ser conduzida 
por um grupo de líderes ou, melhor ainda, por pessoas 
que possuem um senso próprio de liderança, ou seja, 
quando a liderança é uma espécie de mutirão.

E você, em que ponto da liderança integral está?
 
Luciano Alves Meira é sócio-fundador da Caminhos 

Vida Integral, é Diretor de Metodologia do IPOG e 
Ex-Diretor de Conteúdo e Facilitação da FranklinCovey 
Brasil. Já treinou líderes de diversas grandes empresas, a 
exemplo de: 
Volkswagen, Embraer, Kimberly Clark, Faber Castell, 
Casa da Moeda, Johnson & Johnson, Bunge, Matel, 
Nalco-Ecolab, Klabin, Eli Lilly, Latapak-Ball entre outros. 
Foi o responsável pela transferência de know how entre a 
FranklinCovey e a empresa Abril Educação para a imple-
mentação no Brasil do programa

 “O Líder em Mim”, que já foi implementado em centenas 
de escolas brasileiras. 
Trabalhou mais de duas décadas no Terceiro Setor, de-
senvolvendo projetos educacionais como “Real Beleza” 
(Instituto Sidarta – Dove Unilever) e há mais de uma 
década atua na área de T&D e em cursos de pós-gradua-
ção. Tem um MBA em Liderança e Gestão organizacional 
pela UNICEUB-FranklinCovey, e é especializado em 
Gestão de Organizações sem Fins Lucrativos pela Univer-
sidade de Berkeley-CA.
 É também graduado em Letras (Universidade Ibira-
puera), tendo realizado a primeira tradução no Brasil 
da edição completa de Folhas de Relva, do grande poeta 
norte-americano Walt Whitman. 
 



Entrevista com CARLOS EDUARDO SANTOS 

Carlos Eduardo Santos é um  Exe-
cutivo com mais de 20 anos de ex-

periência no Varejo em Prevenção de 
Perdas, Auditoria, Gestão de Riscos, 
Segurança Empresarial, Compliance e 
Controles Internos e ocupa o cargo de 
Presidente da ABRAPPE , Associação 
Brasileira de Prevenção de Perdas.

Em sua carreira  foi também Diretor 
e Executivo em grandes empresas va-
rejistas como Walmart, Lojas Marisa 
dentre outras, é autor do Livro : Manu-
al de  Planejamento de Prevenção de  
Perdas e Gestão de Riscos e  atualmen-
te ocupa o cargo de Diretor de Novos 
Negócios e Prevenção de Perdas da 
Tyco / Johnson Controls .

Em entrevista exclusiva para o Jorna-
lista Jamir Silva, diretor da Revista Em-
presários, o executivo Carlos Eduardo 
traçou um panorama sobre o trabalho 
que esta sendo realizados nas empre-
sas sobre o tema “Prevenção de Perdas 
no Varejo” .

Revista Empresários: Carlos, por favor, 
comente sobre sua trajetória profissio-
nal dentro do Universo da Prevenção 
de Perdas?

Carlos Eduardo Santos - Atuo em Pre-
venção de Perdas desde 1994 quando 
tive a oportunidade de ingressar no 
grupo Goldfarb (Lojas Brasileiras e 
Lojas Marisa). 
Nas Lojas Brasileiras tive a missão de 
criar o Depto de Prevenção de Per-
das um dos primeiros departamentos 
constituídos no varejo brasileiro, infe-
lizmente a empresa encerrou suas ati-
vidades em 2000. 
Após o ciclo das Lojas Brasileiras, tive 
a missão de implementar a área de 
Prevenção de Perdas das Lojas Mari-
sa onde permaneci por 15 anos. Além 
da Prevenção de Perdas, fui responsá-
vel pela criação das áreas de Auditoria, 
Gerenciamento de Riscos, Seguran-
ça, Gestão de Estoques, Compliance e 
Controles Internos. Em 2010 assumi 
um novo desafio, como Diretor de So-
luções da Sensormatic e após 4 anos, 
retornei ao Varejo a convite do Wal-

30



mart para ser o Atualmente sou Dire-
tor de Inovação e Prevenção de Perdas 
da Tyco / Johnson Controls.

Paralelamente a carreira corporativa, 
também desenvolvi um trabalho insti-
tucional e acadêmico. 
Fui um dos criadores do primeiro gru-
po de Prevenção de Perdas do Brasil, 
o GPP do Provar/FIA, me tornando 
tempo depois, Coordenador técni-
co desse grupo. Depois fui convidado 
para ser o Presidente da Comissão de 
Perdas do IBEVAR e depois convidado 
para assumir o mesma posição no co-
mitê de Prevenção de Perdas da SBVC, 
que chamamos de CPAR.

A CPAR (Comissão de Prevenção de 
Perdas, Auditoria e Riscos) é formada 
pelos maiores varejistas do País, são 
quase 600 empresas, atuamos em 8 es-
tados no Brasil e no momento, estamos 
convertendo a CPAR para Associação 
que se chamará ABRAPPE (Associa-
ção Brasileira de Prevenção de Perdas).

Publiquei o primeiro livro de Preven-
ção de Perdas do pais e criei o primeiro 
site acadêmico. 
Sou professor em algumas Universida-
des e Escolas de Negócios além de pa-
lestrar constantemente nos principais 
eventos do varejo do pais.

Revista Empresários: Por que os vare-
jistas passaram a se preocupar com a 
Prevenção de Perdas?

Carlos Eduardo Santos - Alguns fa-

tores foram primordiais para as em-
presas varejistas se preocuparem com 
prevenção de perdas, isso aconteceu 
em meados dos anos 90 e três foram os 
motivos principais:

O primeiro está relacionado com o fim 
da ciranda financeira em razão da ex-
tinção do período histórico inflacioná-
rio o que provocou uma redução sig-
nificativa dos ganhos provenientes nas 
operações financeiras bem caracterís-
ticos no varejo nessa época.

 O acirramento das margens de lucro, 
também foi outro fator motivador, em 
razão da nova política de preços intro-
duzida pelo mercado e o aumento da 
competitividade ocasionada pelos in-
vestimentos de  grupos  estrangeiros,  
o plano agressivo de expansão das em-
presas nas duas últimas décadas  prin-
cipalmente no mercado de shoppings 
e por fim, a readequação de formatos 
de lojas (De super para hiper, de far-
mácia para drogstore) contribuindo 
para a extinção de modelos tradicio-
nais como o de Lojas de Departamento 
(Mappin, Mesbla e Lojas Brasileiras).

Essa nova realidade forçou as empre-
sas a olharem para dentro de casa com 
objetivo de buscarem alternativas para 
obter um melhor aproveitamento e efi-
ciência dos processos internos. Desde 
então, o que não era gerenciado e que 
literalmente ia para o ralo, passou a ser 
tratado como diferencial estratégico. 
A empresas perceberam que tratar as 
despesas, perdas e desperdícios pode-
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ria gerar uma grande oportunidade 
para o Aumentar a Rentabilidade inde-
pendente da performance das vendas

Revista Empresários - A tempos se fala 
muito na Prevenção de Perdas no vare-
jo, na sua opinião as empresas brasilei-
ras estão fazendo a lição de casa?

Carlos Eduardo Santos - É verdade, 
o tema está em evidência a bastante 
tempo, porém, estamos no momento 
de maior engajamento e interesse pelo 
assunto. É crescente o número de em-
presas que estão incorporando boas 
práticas de prevenção de perdas em 
seus processos objetivando o aumento 
da rentabilidade.

Muitos segmentos do varejo possuem 
índices de perdas superiores a suas 
margens, Supermercados por exemplo 
possuem uma margem liquida média 
de 1,5% a 2,0% contra um índice de 
perda médio de 2,0% a 2,5%. Super-
mercados são os que mais investem em 
prevenção de perdas, praticamente to-
das as Associações Regionais possuem 
algum tipo de iniciativa sendo que a 
associação Brasileira de Supermer-
cados (ABRAS) mantem um grupo 
estruturado de estudos formado por 
varejistas para desenvolver conteúdo 
e compartilhamento de boas práticas 
para a sociedade.

O cenário atual realmente é favoorável, 
é perceptível a melhora da compreen-
são por parte das empresas sobre os 
benefícios principalmente sobre o en-

tendimento que a cada ponto percen-
tual economizado este se converte in-
tegralmente no aumento da margem, 
mas ainda temos um caminho a ser 
percorrido e estamos no caminho cer-
to, a ABRAPPE terá um papel impor-
tantíssimo de representação da classe 
e com certeza, será um marco para a 
continuidade do desenvolvimento e 
evolução do tema no Brasil

 Revista Empresários -  Qual a impor-
tância da comunicação na Prevenção 
de Perdas?

Carlos Eduardo Santos - Fundamental. 
O sucesso de um programa de preven-
ção de perdas está condicionado aos 
meios de comunicação que serão uti-
lizados para disseminação da cultura 
e engajamento de toda a equipe. Um 
programa estruturado de Endomarke-
ting deve atuar em duas frentes: A pri-
meira com as lideranças para que o 
exemplo venha de cima em relação aos 
demais colaboradores, e a outra com a 
base operacional o qual será respon-
sável pela execução dos processos. A 
mensagem que deve ser transmitida 
para toda a empresa é sobre o impac-
to que as perdas e desperdícios geram 
para a sociedade, para a empresa e para 
os próprios colaboradores. 
A condução dessas ações de Endo-
marketing são fundamentais para o 
sucesso do programa, tendo o De-
partamento de Recursos Humanos e 
Marketing um papel de protagonis-
mo com um suporte de uma agencia 
de publicidade para o planejamento da 
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campanha e produção dos materiais 
lúdicos de comunicação.

Revista Empresários - Quais as dicas 
que você daria para a Prevenção de 
Perdas para reduzir as rupturas no va-
rejo?

Carlos Eduardo Santos - A ruptu-
ra pode ser conceituada como a “in-
disponibilidade do produto desejado 
pelo cliente no momento de sua deci-
são pela compra” seja na loja física ou 
e-commerce, acontece de várias formas 
dentro do varejo. Pode ser causada por 
falhas no processo de planejamento de 
compras e abastecimento, distorções 
de estoques (estoques virtual), pedidos 
não realizados, produto esquecido no 
estoque da loja, produto indisponível 
no fornecedor entre outros motivos.

Cada uma dessas causas, necessitam de 
ações de controle especificas para pre-
venção do problema/oportunidade em 
sua origem. Em linhas gerais, um bom 
gerenciamento dos estoques pode ser 
capaz de mitigar uma serie de causas 
geradoras de ruptura.

Em média, os níveis de Acurácia de 
Estoques das empresas, giram em tor-
no de 70% a 85%. A diferença média 
de 30% é gerada por diversos fatores 
nas movimentações físicas dos produ-
tos e inconsistências nos sistemas de 
tecnologia, gerando um descolamen-
to entre os estoques contábeis e físi-
cos. Esse descolamento pode gerar o 
que chamamos de estoque virtual que 

pode ser conceituado como “informa-
ção sobre a existência de estoque dos 
produtos através dos relatórios sistê-
micos de inventário, porém fisicamen-
te inexistente”, gerando a possibilidade 
de desabastecimento.

Pesquisas no mercado apontam que su-
permercados apresentem índice médio 
de ruptura de 10%, confecções de 20% 
e farmácias de 28%, gerando impacto 
direto na performance de vendas da 
empresa, também conhecido como o 
custo de oportunidade sem contar as-
pectos não mensuráveis como a perda 
de um cliente fiel para a concorrência.

A fórmula para redução da ruptura? 
A resposta envolve a melhoria do ge-
renciamento dos estoques, seja através 
da adoção de controles que permitam 
melhorar a acurácia, refletindo em um 
melhor planejamento de compras e 
distribuição e disciplina na execução 
dos processos internos de movimenta-
ções físicas de produtos

Revista Empresários - Como a Preven-
ção de Perda se comportou diante da 
crise?

Carlos Eduardo Santos - Indicadores 
econômicos atuais demonstram a re-
tomada do crescimento e o retorno do 
apetite dos empresários varejistas para 
investimentos confirmam essa realida-
de. Mas a crise realmente machucou 
bastante, muitas empresas nesses úl-
timos anos, tiveram que fazer ajustes 
internos para equalizar as despesas de 
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acordo com as vendas enfraquecidas.

Acompanhei de perto o impacto da 
crise em muitas empresas e como con-
seguiram lidar com o cenário de retra-
ção. Foi possível comprovar que em-
presas mais estruturadas e com níveis 
de excelência de maturidade em Pre-
venção de Perdas, atravessaram a crise 
“sofrendo” menos e empresas sem cul-
tura e gestão de perdas, encontraram 
mais dificuldades para atingir seus ob-
jetivos.

Costumo dizer que a Prevenção de 
Perdas tem um fim social, pois a retra-
ção nas vendas gera a necessidade de 
redução nos custos e geralmente ocor-
re corte de pessoal em razão da neces-
sidade de resultados imediatos.
 Porém, um outro caminho de ajustes 
pode evitar o desligamento de cola-
boradores, nesse momento a Preven-
ção de Perdas assume seu papel social, 
pois além dos benefícios sustentáveis 
ao meio ambiente para evitar o desper-
dício, uma gestão focada em redução 
das despesas, pode contribuir para o 
equilíbrio financeiro. Essa é a realida-
de para muitas empresas a crise mais 
uma vez comprovou isso.

 Revista Empresários – Carlos, poderí-
amos finalizar a entrevista falando da 
ABRAPPE (Associação Brasileira de 
Prevenção de Perdas), ela já foi cons-
tituída?

Carlos Eduardo Santos - A ABRAPPE 
é um sonho pessoal e de muitos pro-

fissionais que atuam de forma direta 
ou indireta em Prevenção de Perdas e 
agora começa a se tornar realidade

Informalmente ela já existe, formamos 
um grupo a 3 anos com o engajamento 
de alguns varejistas, foi ganhando cor-
po e atualmente se faz presente em 8 
estados.

Esse grupo é chamado de CPAR, tive-
mos nos últimos anos o apoio de diver-
sas entidades do varejo como a SBVC, 
ASSERJ, AMIS, AMAS, APRAS, ABA-
SE, AGAS, APAS, CDL RS. Temos uma 
estrutura de Governança bem definida, 
cada CPAR possui um Coordenador e 
Conselheiros, realizamos reuniões nas 
sedes das empresas ou na entidade de 
apoio local.

A ABRAPPE terá como objetivo prin-
cipal, promover a disseminação da 
Cultura de Prevenção de Perdas nas 
empresas, fortalecimento da profissão, 
reconhecimento profissional, certifica-
ção entre outros.

Estamos nos espelhando em modelos 
vencedores de outros países, acredito 
que em dois meses teremos a associa-
ção em operação, com certeza será um 
Marco dentro do Varejo Brasileiro.
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Empreendedorismo - Nogueira Brinquedos: há mais de 20 anos criando espaços infantis em estabe-
lecimentos comerciais

Com produção nacional, empresa oferece brinquedos 
e jogos eletrônicos para restaurantes, buffets, parques e 
eventos

Fundada em 1996, no bairro da Freguesia do Ó, em São 
Paulo, a Nogueira Brinquedos produz brinquedos e 

máquinas eletrônicas para estabelecimentos comerciais, 
restaurantes, buffets, escolas, igrejas e eventos. Hoje, com 
fábrica instalada no bairro do Limão (SP), a empresa tem 
um espaço de 3.000 m² e mais de 60 funcionários.

A Nogueira Brinquedos conta com 60% de participação no 
mercado de buffets infantis do Brasil, com clientes como 
Mega Party e Espaço All Kids. Além disso, tem uma va-
riedade de parcerias em diversos setores e regiões do país, 
como os restaurantes Outback, Coco Bambu e Abraccio, o 
parque indoor Snowland, e muitos outros. 
 
A empresa oferece projetos personalizados e produtos de 
entretenimento lúdico, cenográfico, desde brinquedões, 
carrosséis e mini rodas-gigantes, até máquinas de dança e 
simuladores de carro e moto. Ainda tem disponível assis-
tência e suporte técnico 24h para seus parceiros.
 
Investindo em uma produção 100% nacional e em uma 
equipe multidisciplinar, a Nogueira Brinquedos valoriza 
crescimento mais sustentável, focada no desenvolvimento 
de sua própria tecnologia e metodologia. 
Nos últimos dois anos, a empresa conquistou crescimento 
de 60%, e é a única do setor a ter o selo ISO 9001:2015, 
certificado que garante a qualidade e padronização dos 
produtos.

A Nogueira Brinquedos valoriza jogos e brinquedos que 
ajudem no desenvolvimento motor, social e psicológico 
infantil, fabricando equipamentos de entretenimento para 
áreas de lazer com uma tecnologia que não interfira nesse 
processo. 
A fabricante compartilha de uma visão na qual seus pro-
dutos gerem, ao mesmo tempo, diversão às crianças, mais 
conforto para os pais e mais renda para espaços comer-
ciais.

História da Nogueira Brinquedos

A Nogueira Brinquedos iniciou sua atividade com vendas 
e locações de mesas de bilhares e jogos de fliperama. Na 
década de 90, os negócios expandiram pelo grande cres-
cimento de estabelecimentos que ofereciam esse tipo de 
entretenimento aos clientes, aliado ao início da expansão 
de grandes redes, como McDonald’s, Habib’s, entre outros. 
Nessa época, a empresa de brinquedos conquistou espaço 
em grande parte desses comércios, com máquinas arcades 
multijogos – sucesso que marcou a década.

No inicio de 2000, a empresa continuou crescendo e 
começou a atuar em um novo mercado: salões de festas 
infantis. Naquele tempo, o diretor comercial da Nogueira 
teve a ideia de tornar os salões de festas mais “atrativos” às 
crianças, surgindo o mercado de buffets infantis. 

Assim, aos poucos, os salões existentes começaram a com-
prar brinquedos e realizar festas de aniversário com cria-
tividade e inovação, oferendo um ”Dia de Parque”, onde 
as crianças podiam brincar à vontade em brinquedos que 
viam apenas em feiras, eventos e grandes parques.
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A novidade se espalhou, inicialmente, pelas capitais e de-
pois por todo o Brasil, de 2000 a 2010. 

O crescimento do segmento de buffets infantis, que come-
çou de maneira modesta, em pouco tempo estava criando 
uma cadeia produtiva, envolvendo decoradores, animado-
res, produção de fantasias e bolos especiais. Nessa época, a 
Nogueira lançou brinquedos como o mini samba (labam-
ba), mini roda-gigante, tombo legal e carrosséis temáticos.

Com a modernização e fácil acesso aos videogames, a 
Nogueira Brinquedos renovou mais uma vez e começou 
a produzir nacionalmente e com preço acessível, diversos 
games eletrônicos, como máquina de dança, simuladores 
de Corrida Top Speed e de moto. 
Assim, estabelecimentos que tinham como atração Arca-
des e Fliperamas, ganharam mais opções e qualidade, em 
vez de apostar no alto custo dos produtos importados.

Essa linha de eletromecânicos tornou a Nogueira Brin-
quedos a principal fornecedora de produtos para buffets 
infantis. Em 2014, de cada 10, 8 tinham brinquedos da 
empresa.

Atualmente, para inovar e tornar mais acessível sua linha 
de brinquedos, o seu departamento de criação está fabri-
cando produtos destinados a portadores de deficiências, 
em vez de apenas adaptá-los. 

Ao longo dos anos, a Nogueira Brinquedos sempre procu-
rou se renovar e se aprimorar de acordo com as mudanças 

do mercado, investindo em consultores para, juntos, cria-
rem estratégias que melhorem, cada vez mais, o desempe-
nho da empresa.
 
Endereço: R. Isabel de Siqueira Barros, 250 – Jardim Perei-
ra Leite – São Paulo – SP -
Site : www.nogueirabrinquedos.com.br
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Veículos importados fecham 2017 com queda de 17%

Com total de 29.751 unidades importadas licenciadas, 
as associadas à Abeifa encerram 2017 com queda de 

17%. Em 2016, foram emplacadas no acumulado 35.852 
unidades. A previsão inicial para 2017 era de 27 mil uni-
dades. A estimativa para 2018 é de 40 mil unidades.

05/01/2018 - As dezessete marcas filiadas à Abeifa - As-
sociação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabri-
cantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 
29.751 unidades, anotaram em 2017 queda de 17% ante 
igual período de 2016, quando foram vendidas 35.852 
unidades importadas.

No comparativo mensal, dezembro de 2017 ainda regis-
trou queda de 0,4% em relação a igual período de 2016. 
Foram comercializadas 3.324 unidades contra 3.336 licen-
ciamentos em dezembro do ano anterior. O desempenho 
de vendas no mês de dezembro, porém, significou alta de 
27,2%, comparado ao mês imediatamente anterior. Foram 
3.324 unidades contra 2.614 unidades em novembro últi-
mo.

"Conseguimos fechar o ano de 2017 com crescimento 10% 
acima da projeção inicial de 27 mil unidades. Ainda as-
sim, mais uma vez, amargamos queda expressiva de 17% 
em relação ao ano de 2016. Agora, com o fim das cotas 
limitadoras sem os 30 pontos percentuais no IPI, espe-
ramos recuperar nossa participação no mercado interno 
que foi de apenas 2,21%, somando importados ´puros´ 
e veículos produzidos por nossas associadas no Brasil. E 
também no segmento somente de importados, que foi de 
12,45% em 2017", analisa José Luiz Gandini, presidente da 
Abeifa - Associação Brasileira das Empresas Importadoras 
e Fabricantes de Veículos Automotores.

De acordo com Gandini, a Abeifa estima para este ano 
40 mil unidades, crescimento de 35% sobre os dados de 
emplacamentos de 2017. "No entanto, estamos falando de 
crescimento sobre uma base muito fraca. 
É até natural que cresçamos a taxas mais expressivas, 
porém, sem euforia, com muito pé no chão", esclarece, 

"agora, embora tenhamos isonomia tributária e sem cotas 
limitadoras, aos importadores fica muito difícil trazer car-
ros de alto volume, os chamados carros mais populares, 
até porque a indústria local tem ofertas muito competiti-
vas. Com o dólar no patamar de R$ 3,30, aos importadores 
fica quase impossível atuar fora de nicho de mercado".

Além disso, Gandini voltou a reafirmar que, com o fim do 
programa Inovar-Auto e o retorno das alíquotas de IPI de 
7%, 11%, 13%, 18% e 25%, respectivamente para veículos 
com motorização de 1.0 litro (flex), 1.0 a 2.0 litros (flex), 
1.0 a 2.0 litros (à gasolina), acima de 2.0 litros (flex) e aci-
ma de 2.0 litros (à gasolina), os preços de veículos impor-
tados não vão cair. "Porque os importadores não pagavam 
o super IPI com adicional de 30 pontos percentuais, que 
serviu apenas como limitador de volumes", esclarece.

Participações - Em dezembro último, com 5.268 unidades 
licenciadas (importados + produção nacional), a partici-
pação das associadas à Abeifa foi de 2,57% do mercado 
total de autos e comerciais leves (204.852 unidades). No 
acumulado, o market share foi de 2,21% (48.123 unidades, 
do total de 2.172.612 unidades).

Se for considerado o total de veículos importados, ou seja 
aqueles trazidos também pelas montadoras, as associadas 
à Abeifa responderam, em dezembro, por 13,23% (3.324 
unidades, do total de 25.134 unidades importadas). No 
acumulado, 12,45% (29.751 unidades, do total de 238.964 
veículos importados).

Produção local - Entre as associadas à Abeifa, que também 
têm produção nacional, BMW, Chery, Land Rover, Mini e 
Suzuki fecharam o mês de dezembro com 1.944 unidades 
emplacadas, total que representou alta de 27,1% em rela-
ção ao mês anterior. Comparado a dezembro de 2016, o 
aumento de 32%, quando foram emplacadas 1.473 unida-
des nacionais. Enquanto, no acumulado, as cinco associa-
das à Abeifa totalizaram 18.372 unidades emplacadas, alta 
de 49,2% ante as 12.313 unidades.
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PROGRAMA DE FIDELIDADE NA ERA DIGITAL TRAZ MAIS BENEFÍCIOS ÀS EMPRESAS DO 
QUE APENAS RETER CLIENTES POR: JAILSON RAMOS, GERENTE DA LEALIS

Todo mundo já participou de ao menos uma promoção 
na qual você volta 10 vezes ao estabelecimento e ga-

nha um produto ou serviço. Pode ser um corte de cabelo, 
uma lavagem completa no carro ou o almoço do dia. Qua-
se todo brasileiro já teve ao menos uma dessas cartelinhas 
semi-preenchidas em sua carteira. E alguns conseguiram 
resgatar seu prêmio. Essa é uma das formas mais simples 
de se fazer um programa de fidelização de clientes. A prá-
tica busca fazer com que os consumidores voltem mais 
vezes ao estabelecimento, criando um relacionamento du-
radouro.

E clientes que retornam para o seu negócio são os melho-
res clientes! Isso porque custa entre 6 e 7 vezes mais con-
seguir um novo cliente do que reter um que já conhece seu 
negócio. Clientes recorrentes gastam, em média, 67% a 
mais que os novos. Além disso, a probabilidade do cliente 
antigo converter uma venda fica entre 60 e 70%, enquanto 
o novo cliente tem apenas 5 a 20% de chance. Os dados 
são da Selfstartr.

Além das clássicas cartelinhas, existem também os pla-
nos mais sofisticados, que trabalham com pontuações e 
recompensas. Os primeiros planos deste tipo nasceram 
com as companhias aéreas norte-americanas, quando em 
junho 1980, a Western Airlines lançou um programa que 
dava 50 dólares de desconto a cada 5 viagens realizadas 
pelo passageiro na rota Los Angeles-São Francisco. Em 
maio de 1981, a American Airlines lançou o Aadvantage, 
programa de pontuação que tinha como objetivo fidelizar 
clientes através de descontos e upgrades nas passagens aé-
reas.

Depois das companhias aéreas, os programas de pontos 
das operadoras de cartões de crédito também passaram a 
fazer muito sucesso. Hoje, programas de fidelização e troca 
por recompensas fazem parte da rotina de grandes redes. 
A ferramenta, quando bem empregada, é capaz de aumen-
tar vendas e melhorar o relacionamento com o cliente. E 
graças às novas tecnologias do mercado, esses programas 
apresentam excelentes resultados também para pequenas 
e médias empresas.

Segundo a ABEMF (Associação Brasileira das Empresas 
do Mercado de Fidelização), de 2016 para 2017, houve um 
crescimento de 24% no número de cadastros realizados, 
chegando a mais de 100 milhões. A quantidade de pontos 
ou milhas emitidas teve um aumento de 25% dentro do 
mesmo período. Isso mostra o peso deste mercado.
Com os novos recursos, os programas de pontos e recom-
pensas passaram a ser uma importante ferramenta de fi-
delização e relacionamento. Graças aos dados gerados 
pela ferramenta, é possível analisar o comportamento do 
consumidor e passar a oferecer descontos, promoções e 
recompensas cada vez mais personalizadas.

As novas plataformas de programas de fidelidade são, na 
verdade, um verdadeiro CRM. As soluções permitem en-
tender melhor o seu cliente, estudar seus hábitos e, assim, 
conhecer melhor a sua empresa. O gestor pode descobrir 
quais são os dias e horários com mais movimento, prêmios 
mais resgatados, a frequência com que cada cliente visita 
a sua loja, etc. E o ideal é que o proprietário aproveite essa 
poderosa ferramenta e busque constantemente melhorar 
seu relacionamento com os consumidores.

Mais do que esperar o cliente vir e marcar pontos, hoje as 
plataformas permitem um trabalho contínuo para atrair e 
reter visitantes. Por exemplo: se você descobrir que as pes-
soas costumam visitar o seu negócio a cada 20 dias, pode 
criar uma promoção exclusiva para quem voltar para sua 
loja em um prazo menor, em uma semana, por exemplo. 
Podem ser pontos em dobro, um brinde ou desconto.
Trabalhe também com a personalização das recompen-
sas. Entenda quais são os produtos mais consumidos por 
cada cliente e quais as recompensas favoritas. Ofereça prê-
mios que faça sentido para o consumidor e, sempre que 
possível, busque a exclusividade. O sentimento de ser um 
“cliente VIP” faz com que o consumidor se sinta valoriza-
do e aproxime-se ainda mais de seu negócio.

Clientes satisfeitos, aumento nas visitas e um estudo deta-
lhado sobre seu consumidor e suas vendas. Um programa 
de fidelidade pode trazer muito mais do que apenas uma 
mecânica de pontos. Em um mercado onde todo diferen-
cial é essencial para destacar o seu negócio – independen-
te do tamanho – acredito que valha muito a pena encon-
trar uma ferramenta e criar vantagens exclusivas para seu 
cliente. Os resultados serão visíveis.

Jailson Ramos, gerente da Lealis, startup que atua com o 
desenvolvimento e consultoria diferenciada para serviços 
digitais e de inovação, produtos para fidelização, OCR, FR 
e desenvolvimentos de bots. Para mais informações aces-
se: www.lealis.com.br
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“Sonhar Alto, Pensar Grande”, o livro de Theunis Marinho ganha o Brasil.

O administrador de empresas Theu-
nis Marinho, ex-presidente da 

Bayer Polímeros S.A., foi o primeiro 
brasileiro a assumir cargos de lideran-
ça dentro da corporação Bayer no Bra-
sil e Alemanha, onde morou por oito 
anos com a família, até chegar ao cargo 
de CEO da Bayer Polímeros já de volta 
ao seu país de origem. Todos os obs-
táculos e aprendizados dessa trajetória 
rumo ao topo do “Everest Corporati-
vo” estão registrados em seu primeiro 
livro “Sonhar Alto, Pensar Grande”.

Marinho associa a trajetória de as-
censão profissional à escalada de uma 
montanha alta e fria, tal qual um “Eve-
rest Corporativo” cheio de desafios 
que dificultam a subida. “Quanto mais 
você sobe, mais rarefeito é o ar e maior 
é a dificuldade de respirar naturalmen-
te. 
É quando você vislumbra uma certeza: 
bem poucos chegarão ao topo. Alguns 
desistem da dura caminhada e sofre-
rão a inevitável queda.  Quem persistir 

descobrirá que as pressões por resul-
tados e as cobranças contínuas serão 
suas únicas companheiras e terão que 
ter força para vencer o maior dos desa-
fios: a solidão do poder”, revela.

Manter-se no pico do “Everest” solitá-
rio é que está o grande desafio, mas, a 
partir de experiências próprias, o exe-
cutivo aconselha: 
“Ninguém é campeão só “por sorte” 
ou por apenas dominar tecnicamente 
o que faz. Sempre precisará do faro, do 
apoio e da capacidade de se relacionar 
com todo o time.
 Da mesma forma, em meio a tempes-
tades, o líder vai precisar contar com 
uma equipe talentosa, feita de profis-
sionais bem formados, prontos a apoi-
á-lo, e uns aos outros”.

“Compartilhar todos os desafios e su-
perações ao longo do processo talvez 
possa inspirar outros profissionais e 
ajudá-los nessa dura trajetória”, afirma 
Theunis Marinho que, ao longo do li-
vro, parece dialogar com o leitor com 
muita leveza e honestidade, sempre 
pautado por positividade, determina-
ção, ética, humanidade, coragem e per-
sistência como quando – já na Alema-
nha – ao ocupar o cargo de gerente de 
um produto herbicida teve de encarar 
de frente um de seus chefes alemães.

Ele trabalhou na corporação Bayer por 
mais de 28 anos, foi Diretor de RH da 
Bayer S.A., Procurador da Unidade 
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de Negócios Óxido de Ferro da Bayer 
AG-Alemanha, onde viveu com sua fa-
mília por mais de oito anos. 

Também assumiu o cargo de diretor 
de Finanças e Administração da Bayer 
S.A. e, por fim, chegou ao topo como 
Presidente da Bayer Polímeros S.A.
Hoje, além de presidir a Associação 
Brasileira de Recursos Humanos de 
São Paulo (ABRH-SP), Theunis Mari-
nho é conselheiro consultivo e de ad-
ministração de empresas como Aon 
Brasil e Grupo Mottin. Atua também 
como coach e mentor para CEOs.
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COMPROMETIMENTO E LEALDADE DO PROFISSIONAL DE RH POR: 
DJALMA MORAES , DIRETOR REGIONAL DA ABRH SP REGIONAL BAI-
XADA SANTISTA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA-
NOS

Nos tempos atuais, em que o em-
prego está escasso, os profissio-

nais de primeira grandeza serão mais 
valorizados ainda, mas quem são eles? 
Com certeza, não são os que trabalham 
muito, mas aqueles capazes de melho-
res entregas. 
Também, não são aqueles que atrope-
lam e fazem tudo para ter ascensão rá-
pida, mas sim, aqueles que promovem 
o companheirismo e a cooperação en-
tre seus pares. 

Creio que, não são aqueles que ficam 
em conversas fúteis nos corredores e 
mesas de café, mas, aqueles que usam 
seu tempo para aprender ou melhorar 
e ampliar seus conhecimentos afim de 

trazer melhores resultados para a em-
presa.

Neste naipe, gostaria de encaixar o 
novo profissional de RH. 
Hoje, na profissão não cabe mais aque-
la pessoa que se ocupa somente de 
cumprir ordens ou seguir somente o 
que a lei determina, mas sim, aquele 
ou aquela que procura atualização e 
interage com todos departamentos da 
empresa, não só nas comemorações, 
mas conhecendo um pouco do coti-
diano de cada colaborador. 

Seu comprometimento está voltado a 
não se omitir diante das injustiças co-
metidas em nome da razão do empre-
gador, sua lealdade está expressa na 
capacidade de dar e ensinar feedbacks 
a todos os stakeholders, ensinando-os 
a se comportarem da mesma maneira.
 
O novo profissional de RH terá que li-
dar com o acúmulo de funções e com 
equipes enxutas, muitas vezes, mal 
preparadas, que terão que ser treina-
das “on the job”, tendo em vista, a falta 
de recursos ou de percepção por parte 
do empregador em relação ao desen-
volvimento de pessoas.

Vejo neste profissional a busca de en-
gajamento através da participação em 
entidades de serviço voluntário, ór-



gãos representativos da categoria ou 
até mesmo, grupos de estudo, pois es-
tas são as melhores formas de se man-
ter atualizado de fortalecer seus laços 
com seus pares e com a comunidade 
ao redor.

Finalizando, teremos que ter um novo 
pensar em relação às atividades, até 
então, exercidas. Será preciso mais 
transparência nos processos seletivos, 
respostas rápidas aos candidatos sele-
cionados ou não. 

Será preciso mais lealdade consigo 
mesmo (a) em relação ao tipo de traba-
lho que executa, ou seja, cuidado com 
os próprios valores pessoas em relação 
aos corporativos. 

Em suma, comprometimento e lealda-
de são palavras de ordem para quem 
deseja manter-se ou se envolver nesta 
que a profissão que dá sustentação à 
todas outras dentro do ambiente cor-
porativo.

Djalma Moraes , Coach, Psicólogo, 
Consultor em Recursos Humanos e 
Professor Universitário é Graduado 
em Psicologia e Especialista em Jo-
gos Cooperativos pela UNIMONTE 
e Coach pelo IBC Instituto Brasileiro 
de Coaching com certificação Interna-
cional pela ECA European Coaching 
Association e GCC Global Coaching 
Community (Alemanha/Suíça).

Vivência como Analista de Desenvol-

vimento, Consultor empresarial para a 
área de RH.
 Ministra cursos e palestras em uni-
versidades e empresas. Docente há 
mais de dez anos, já atuou em pro-
gramas de formação empreendedora 
no SEBRAE,SENAC, SEST/SENAT, 
OGMO e Instituto Pão de Açúcar. 
Atualmente, docente do MBA Gestão 
de Pessoas na UNIMONTE.
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SONO, O SEU MELHOR FUNDO DE INVESTIMENTO POR: HEBERT OLI-
VEIRA CALLEGARI,DIRETOR DA EMPRESA ÁGUIA REAL COLCHÕES E 
PRODUTOS TERAPÊUTICOS ALTERNATIVOS

Você teve um dia exaustivo e re-
cheado de muito estresse e agora 

o que mais lhe interessa é a sua cama, 
certo? Entretanto, você percebe que o 
seu momento de descanso tem se tor-
nado um tormento. 
Dificuldade para pegar no sono (insô-
nia), sono picotado (desperta de hora 
em hora durante a noite) e, exatamen-
te no momento em que o despertador 
toca, você percebe que estava na sua 
melhor fase do sono. Não tem jeito, 
tem que levantar mesmo cansado e en-
carar um novo dia de trabalho.

Situações como as descritas acima, in-
felizmente, fazem parte da rotina de 
vários empresários.

Entretanto, os distúrbios do sono me-
recem total cuidado, pois trazem sé-
rios riscos à saúde, seja a curto, médio 

ou longo prazos.
Pesquisas apontam que, quem não des-
fruta de uma boa qualidade do sono, 
pode apresentar:
 
– Dificuldade de concentração e apren-
dizado, uma vez que é durante o sono 
que se solidifica a memória;

– Diminuição de reflexos. Aumento de 
doenças e acidentes laborais;

– Estresse, irritabilidade e variação de 
humor;
– Alterações hormonais;

– Envelhecimento precoce. Quando 
dormimos mal, fica prejudicada a li-
beração de hormônios como a me-
latonina, que funciona como um an-
tioxidante, retardando o processo de 
envelhecimento.

– Aumento do apetite, uma vez que 
durante o sono é liberada a leptina, 
hormônio responsável pela sensação 
de saciedade. Por isso quem não dor-
me bem acaba tendo necessidade de 
extrapolar na alimentação, tendendo a 
obesidade e diabetes.
– Dores musculares, pois o sono tem 
ação reparadora, analgésica e anti-in-
flamatória, por conta dos hormônios 
liberados durante a fase REM (estágio 
reparador do sono). 
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O hormônio GH (Growth Hormone) 
por exemplo, é responsável pelo cres-
cimento e regeneração celular dos te-
cidos e músculos. Ele ajuda a combater 
as inflamações, dores e acelerar a recu-
peração nas lesões musculoesqueléti-
cas.

– Fadiga crônica;
– Enfraquecimento do sistema imuno-
lógico, ficando muito mais suscetível a 
gripes, resfriados, entre outros vírus e 
bactérias.
– Enxaquecas;
– Infarto e derrame. Curiosamente, 
muitas pessoas acabam enfartando du-
rante o sono.

Percebemos assim, que dormir não se 
trata apenas de uma necessidade de 
descanso mental e físico. Durante o 
sono ocorrem vários processos meta-
bólicos que, quando alterados, inevita-
velmente afetam o equilíbrio de todo o 
organismo.
Segundo o renomado médico cardio-
logista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro, 
“o sono é o melhor remédio para o ser 
humano, não havendo nada que supe-
re isso”.
Temos que ter em mente que passamos 
um terço (1/3) de nossas vidas dormin-
do. Se você tem 60 anos, por exemplo, 
você passou em média 20 anos de sua 
vida dormindo.
A repercussão direta do sono no am-
biente de trabalho
Estima-se que o sono diminui em 50 % 
a concentração, produção e qualidade 
do trabalho.

Algumas empresas até conseguem 
contornar o problema oferecendo es-
paços para que seus funcionários pos-
sam desfrutar da famosa sesta, ou seja, 
aqueles minutinhos de cochilo após o 
almoço em que se consegue recuperar 
parte das energias e que, consequente-
mente, acaba repercutindo no aumen-
to do rendimento do trabalho.
Quando se trata de atividades que exi-
gem muita atenção, como é o caso de 
operadores de máquinas ou de moto-
ristas veicular, por exemplo, o cuidado 
deve ser redobrado.

Entre as causas mais importantes da 
sonolência excessiva diurna está a sín-
drome da apneia obstrutiva do sono. 
Trata-se de várias paradas respirató-
rias durante o sono devido à obstru-
ção da via respiratória. É uma patolo-
gia crônica, evolutiva, incapacitante e 
que pode levar a morte súbita durante 
o sono.
Estima-se que 93% dos acidentes na 
área de transporte sejam causados por 
falha humana e a fadiga e o sono cor-
respondem a 60%.

Mas calma! Nem tudo está perdido!
Vamos passar algumas dicas valiosas e 
infalíveis que vão ajudá-lo a melhorar 
o seu sono e consequentemente a sua 
qualidade de vida. São elas:

ATENTE-SE À TEMPERATURA DO 
QUARTO

Esse é um dos primeiros passos para 
ter uma noite de sono tranquila. 
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Dormimos melhor em um quarto 
numa temperatura entre 20 a 23°C.

DURMA NO ESCURO ABSOLUTO

Durma no escuro absoluto. Estenda a o 
seu braço. Se você enxergar a sua mão, 
seu quarto não está suficientemente 
escuro para um boa noite de sono. Não 
deixe nenhuma luz acesa, nem de lon-
ge. 
Distrações como televisão, celular e ta-
blete impedem que a pessoa chegue à 
fase de sono profundo. A luz emitida 
por esses aparelhos prejudica o sono.

ALIMENTAÇÃO MODERADA

Se você é daqueles que não consegue 
dormir com estômago vazio, procure 
ingerir alimentos leves a noite. 
Exagerar nas refeições noturnas pode 
acarretar desconfortos gastrointesti-
nais, refluxo, atrapalhando a sua noite. 
Evite também café, chás, bebidas al-
cóolicas, refrigerantes e chocolates, ci-
garros, pois contêm estimulantes que 
vão prejudicar o seu sono.

EXERCÍCIOS FÍSICOS REGULARES 
E MODERADOS

Exercícios como uma simples cami-
nhada pela praia ou campo, por exem-
plo, de preferência com os pés des-
calços em contato com a terra, tem 
demonstrado que favorece um boa 
noite de sono. Muitas pessoas se li-
vram de medicamentos ansiolíticos e 
analgésicos, apenas alterando seus há-

bitos e passando a se exercitar.
MANTENHA HORÁRIOS REGULA-
RES

Procure levantar-se no mesmo horário 
sempre, independente da hora em que 
foi dormir.

ATIVIDADES NA CAMA

Evite leitura, comer, celular ou traba-
lhar. A cama não pode estar associada 
a qualquer outra atividade.

CONTROLE AMBIENTAL – QUA-
LIDADE DO SEU TRAVESSEIRO E 
COLCHÃO

Uma cama desconfortável ou inade-
quada, além de não facilitar uma boa 
noite de sono reparador, é capaz ainda 
de prejudicar sua coluna, disparando 
dores durante o seu expediente de tra-
balho.
 Por isso, atente-se às características 
de seu colchão e travesseiro, pois são 
peças fundamentais para um sono de 
qualidade, profundo e reparador.

É preciso ficar atento também à ques-
tão higiênica, já que um colchão com 
10 anos chega a ter 3 trilhões de ácaros, 
causadores de rinites alérgicas, roncos 
e vários outros problemas respirató-
rios.
 Recomendamos que o seu colchão seja 
trocado em média a cada 02 anos, seja 
em função da deformação verificada 
nas espumas tradicionais, o que acaba 
prejudicando a sua postura noturna, 
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seja em função da presença de fungos, 
bactérias e ácaros presentes. 
O mesmo acontece com o travesseiro, 
que deve ser macio, confortável e na 
altura ideal.

O COLCHÃO IDEAL

A escolha por colchões especiais, tera-
pêuticos e ortopédicos é uma grande 
opção de investimento na sua saúde 
pois, na prática, tem revelado melho-
ras significativas na saúde e qualidade 
de sono de muitos clientes. 

Existem hoje colchões com até 15 anos 
de garantia contra deformação, sem 
a necessidade de ficar fazendo rodí-
zio de lados como forma de driblar as 
inevitáveis deformações, além de se-
rem enriquecidos com terapias, cujos 
resultados estão cientificamente com-
provados, como a Magnetoterapia e a 
Photonterapia.

Magnetoterapia: Utiliza imãs de apro-
ximadamente 800 Gauss. Ajuda no 
relaxamento, facilitando a indução ao 
sono; alivia as dores em geral (muscu-
lares, enxaqueca etc.); melhora a oxi-
genação do sangue e a circulação san-
guínea; 

fortalece o sistema imunológico.
Photonterapia: Tecnologia japonesa 
que atua a partir da reunião de nano-
particulas de metais nobres, suficiente-
mente capaz de produzir uma vibração 
energética equivalente àquela produzi-
da pelos raios de sol da manhã e de fim 

de tarde (energia vital). 

Promove um equilíbrio energético ge-
ral; ajuda na detoxicação sanguínea; 
ajuda a combater o envelhecimento 
precoce. Resultado, mais disposição 
no seu dia a dia de trabalho.

Conclusão

O sono é um fator importantíssimo 
para uma vida saudável. 
Durante o sono ocorrem vários pro-
cessos metabólicos que mantém o 
equilíbrio de todo o organismo. Além 
disso, vai ter repercussão imediata na 
qualidade das tarefas e produtividade 
no trabalho.
Por isso, priorizar uma boa noite de 
sono é essencial, pois é uma questão de 
saúde física e mental. 
Trata-se de um investimento com re-
torno totalmente garantido!

Lembre-se, quem não tem tempo para 
cuidar de sua saúde encontrará tempo 
para cuidar da doença.

HEBERT OLIVEIRA CALLEGARI,-
Diretor da Empresa Águia Real Col-
chões e Produtos Terapêuticos Alterna-
tivos – (13) 32367919 (13)981618243
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As três linhas de defesa: Responsabilidade, informação,proteção do patrimônio 
e combate a perdas e corrupção. Por : Maurício Roncato Piazza – Executivo de 
Compliance e Gestão de Riscos Corporativos

Planejando com alguns colegas pro-
fissionais uma apresentação segui-

da de painel em um grande congresso 
de 2015, expus a necessidade de falar-
mos sobre as três linhas de defesa, para 
meu espanto foi quase unânime o eco 
em meus ouvidos. 

“Não, para com isso, as três linhas de 
defesas todos conhecem, estão can-

sados de ouvir falar”. Pronto, apesar de 
ter ficado com certa interrogação em 
minha mente, isso era justamente o 
que eu precisava ouvir para gerar uma 
contra argumentação.

Obvio demais, para os profissionais de 
compliance, riscos e até mesmo audi-
toria, se trata de tema conhecido e cla-
rificado, embora, tenha por opinião, 
que a aplicabilidade correta ou adap-
tada das três linhas de defesa seja mais 
complexa que sua pura interpretação. 
Isso faz com que muitos profissionais 
busquem apoio para poder introdu-
zir esse conceito nas organizações que 
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atuam. 
Coloquei esse ponto na discussão, ain-
da mantive a posição exaltando que a 
importância de sua aplicabilidade de-
veria ir além, ou seja, falaríamos para 
alto executivos, advogados, gerentes 
de inúmeros segmentos, analistas e 
consultores, enfim, dezenas de profis-
sionais, que conclusivamente não são 
conhecedores do tema. 

Assim sendo, finalizamos o assunto e 
todos chegaram num acordo para dar-
mos uma boa explanação em relação às 
três linhas de defesa, conforme Decla-
ração de Posicionamento do The IIA 
(The Institute of Internal Auditors), as 
três linhas de defesa no gerenciamen-
to eficaz de riscos e controles, em seu 
modelo adaptado.

Tenho por objetivo neste artigo, expor 
de maneira resumida e direta o concei-
to das três linhas de defesa, não entrar 
em detalhes de operação, adaptação ou 



total aplicação, pois, para seu real co-
nhecimento e estudo, podemos obser-
var capítulos de livros ou seminários 
específicos para cada linha, minha in-
tenção é introduzir o assunto em pou-
cos parágrafos de fácil leitura e enten-
dimento.

Primeira linha de defesa

Na primeira linha, os donos do pro-
cesso devem fazer o acompanhamento 
dos riscos e cuidar para que nada pro-
voque impacto negativo na operação, 
certamente, os gerentes destas áreas e 
até os outros responsáveis pela opera-
ção conhecem os problemas que po-
dem impactar suas atividades, então, 
a questão é entender como, com quais 
controles estas pessoas estão se preve-
nindo, também temos a observar a pe-
riodicidade da aplicação dos controles.

Um problema recorrente e que assola 
muitas organizações é quando a ro-
tina entra no automático, ou seja, as 
pessoas que estão na linha de frente, 
primeira linha de defesa se envolvem 
nas rotinas, com isso, deixam de lado a 
avaliação dos controles e riscos de sua 
área. 
Outro fator importante a observar, 
quando a primeira linha de defesa não 
atua preventivamente, desconhece ou 
ignora qualquer tipo de situação ad-
versa.
A gerência operacional é responsável 
por manter controles internos eficazes 
e por conduzir procedimentos de ris-
cos e controle diariamente.
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 A gerência operacional identifica, ava-
lia, controla e mitiga os riscos, guiando 
o desenvolvimento e a implementação 
de políticas e procedimentos internos 
e garantindo que as atividades estejam 
de acordo com as metas e objetivos. 

Por meio de uma estrutura de respon-
sabilidades em cascata, os gerentes do 
nível médio desenvolvem e implemen-
tam procedimentos detalhados que 
servem como controles e supervisio-
nam a execução, por parte de seus fun-
cionários, desses procedimentos. 

(The IIA)
Segunda linha de defesa

Aqui, na segunda linha de defesa, es-
tabelece-se de fato a função de gestão 
de riscos, com a implementação de 
modelos, métodos e práticas de geren-
ciamento, inclusive deve ser estendi-
da e abordada fortemente com a pri-
meira linha de defesa, com o intuito 
de suportar os donos dos riscos, pois, 
como falado anteriormente, os donos 
dos processos conhecem seus riscos, 
mas, precisam de auxílio para mapeá-
-los, entender os impactos e assim os 
manter sob controle constante, essa si-
tuação necessita uma interação muito 
forte entre primeira e segunda linhas, 
no entanto, precisamos ter em mente 
que são áreas que devem manter a in-
dependência.

A segunda linha de defesa pode e deve 
intervir diretamente na evolução da 



primeira em relação às análises de ris-
cos, se assim for necessário, de modo a 
tratar as vulnerabilidades nos proces-
sos e mitigar questões que possam im-
pactar negativamente o andamento do 
trabalho, observar os controles que es-
tão em aplicação e avaliar sua eficácia.
 Assim sendo, a segunda linha de defe-
sa tem um propósito de severa impor-
tância no modelo das três linhas de de-
fesa, onde alguns quesitos importantes 
devem ser observados, tais como:

• Implementação do processo de ge-
renciamento de riscos.

• Observar questões internas e exter-
nas.

• Construir dicionário de riscos e guar-
dar os históricos das ocorrências.

• Participar no desenvolvimento da 
metodologia do apetite ao risco.

• Treinar e orientar as áreas sobre o ge-
renciamento de riscos.

• Alertar a alta administração e geren-
tes sobre novos pontos de impactos.
Não exaurindo os quesitos especifica-
dos acima, podemos ter outros pontos 
a observar, aqui trago um elenco que 
considero importante não faltar no 
curso do processo de análise de riscos, 
também temos que ter em mente que 
uma boa analise, deve contar com cri-
térios de identificação financeira, ope-
racional, de imagem e de conformida-
de.
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Terceira linha de defesa
Nesta linha a auditoria interna cumpre 
sua função, audita os processos, con-
troles e verifica se as medidas de riscos 
estão sendo aplicadas conforme os pla-
nos e politicas estabelecidas, também 
fornece à área de governança e alta ad-
ministração relatórios e informações 
sobre a amplitude do gerenciamento 
de riscos dos processos críticos, e o ní-
vel de segurança que está sendo traba-
lhado para cada processo.

A auditoria interna deve ser totalmente 
independente e segregada da primeira 
e segunda linhas de defesa, pois, é seu 
papel com clareza e diretividade, sem 
dar espaços a dualidade de informa-
ções ou surgimento de dúvidas, avaliar 
a eficiência e a eficácia das operações, 
a integridade com a legislação, a salva-
guarda de ativos, a confiabilidade e a 
integridade dos números, dos proces-
sos, procedimentos e políticas.

Observando a representação do mode-
lo das três linhas de defesa, fica claro 
que são pontos importantes de prote-
ção do negócio, também nos direciona 
que independente do tamanho da or-
ganização e em que ramo de atividade 
ela atua, o modelo pode ser aplicado, 
fazendo algumas adaptações ou im-
plementando em fases, contando com 
times internos ou externos, o mais im-
portante é iniciar o trabalho com muita 
dedicação, profundidade e contar com 
todo o apoio da alta administração. 
Ou seja, a comunicação e a informa-
ção devem estar sempre presentes no 



desenvolvimento da implementação, 
ao passo que existe uma cultura, um 
paradigma dentro da organização que 
sofrerá impacto direto, então, esse tra-
balho de engajamento e aprendizado 
deve ser considerado com muito cri-
tério no projeto de implementação do 
modelo das três linhas de defesa numa 
organização.

Por fi m, ainda temos a fi gura da au-
ditoria externa e do órgão regulador, 
onde, estes avaliarão a organização em 
algum momento, seja por questão de 
obrigatoriedade ou de regulamentação 
e fi scalização, são entes externos, que 
não podemos controlar, desta forma 
merecem a devida atenção em relação 
aos processos de proteção e gestão de 
riscos em geral.

* Maurício Roncato Piazza – Executi-
vo de Compliance e Gestão de Riscos 
Corporativos com carreira profi ssional 
empreendida em mercado regulado. 
MBA em Gestão de Riscos com es-
pecialização em combate a fraudes e 
corrupção, gestão da continuidade de 
negócios, investigação e inteligência 
corporativa.

Grande experiência gerencial na área 
de Compliance e Gestão de Riscos 
Corporativos que engloba: Gerencia-
mento de equipe multidisciplinar de 
auditoria interna baseada em riscos, 
integridade, segurança e inteligência 
corporativa, implementação do pro-
grama de compliance com treinamen-
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tos e desenvolvimento da alta adminis-
tração, fortalecimento de cultura ética 
da empresa.



APRENDA A TER UMA EMPRESA FINANCEIRAMENTE SUSTENTÁVEL 
POR: REINALDO DOMINGOS – DOUTOR EM EDUCAÇÃO FINANCEI-
RA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES 
FINANCEIROS

Você sonha em ter sua própria em-
presa?

Segundo a pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor, 34 em cada 100 bra-
sileiros adultos possuem uma empresa 
ou estão envolvidos com a criação de 
um negócio próprio.

Ainda de acordo com a pesquisa, ter o 
próprio negócio é o terceiro maior so-
nho do brasileiro, atrás apenas da casa 
própria e viajar pelo país.

Para muitos, porém, esse sonho se tor-
na um pesadelo. De acordo com o Se-
brae, 7% das empresas fecham por falta 
de lucro, 20% encerram seus negócios 
pela falta de capital e quase 50% dos 
pequenos empresários do Brasil não 
sabem precisar se têm lucro ou preju-

ízo.
Esses dados indicam que as empresas 
fecham pela falta de uma gestão ade-
quada de seus recursos. Vemos que a 
educação financeira do empreendedor 
se tornou fundamental para a sobrevi-
vência das empresas.

Caso essa seja justamente a sua dificul-
dade, é válido buscar conteúdos como 
este, online e gratuitos, que ajudem a 
atingir a sustentabilidade financeira. 
Indico também o Curso de Educação 
Financeira para Empreendedores, mi-
nistrado por Irani Cavagnoli, ex-dire-
tor do Sebrae.

Cavagnoli é referência em empreende-
dorismo e um dos maiores especialis-
tas do tema no Brasil, que ensina a lidar 
melhor com as finanças dos negócios e 
tornar as empresas sustentáveis finan-
ceiramente.

É interessante como uma metodologia 
de educação financeira pode aplicada 
não apenas na vida pessoal, mas tam-
bém nos negócios, com foco nos resul-
tados dos empreendedores brasileiros.

Caso queira mais informações, acesse:

 http://info.dsop.com.br/educacao-fi-
nanceira-para-empreendedores.
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 Para um empreendedor, é crucial bus-
car técnicas e caminhos para assumir o 
controle financeiro do seu empreendi-
mento. Portanto, reconheça a impor-
tância de conhecer bem e cuidar dos 
custos da empresa, além de eliminar 
despesas que podem ser cortadas.

Reinaldo Domingos está a frente do 
canal Dinheiro à Vista.,é Doutor em 
Educação Financeira, presidente da 
Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin – www.abefin.org.
br) e da DSOP Educação Financeira 
(www.dsop.com.br).

 Autor de diversos livros sobre o tema, 
como o best-seller Terapia Financeira.

61







BNI EM DESTAQUE

O BNI oferece um ambiente positi-
vo, solidário e estruturado para o 

desenvolvimento e troca de referências 
de negócios de qualidade. 
Isso é feito ajudando-o a construir re-
lacionamentos pessoais com dúzias de 
outros profissionais de negócios quali-
ficados.

No último ano, os membros do BNI 
passaram milhões de referências que 
geraram bilhões de dólares em negó-
cios de uns para os outros.
 Fazer parte do BNI é como ter dúzias 
de vendedores representando seu ne-
gócio, e como retribuição, você repre-
senta o negócio deles. O que vai, volta. 
Se eu o auxilio, você vai me auxiliar, 
e consequentemente, ambos seremos 
beneficiados.

Networking demanda compromisso. 
Os grupos mais bem-sucedidos do 
BNI são compostos de participantes 
que estão sinceramente comprometi-
dos em ajudar uns aos outros através 
do networking. Eles são uma equipe.

O BNI Elite Santos comemorou no 
mês de fevereiro o seu segundo ani-
versário de implantação gerando aos 
seus associados R$26.548.383,00 em 
negócios concretizados.

Como participante do BNI, você é res-
ponsável por cumprir as políticas e di-
retrizes da organização.

 

BNI ELITE SANTOS completou 2 
anos de atividades

Para Geraldo Abreu Soares, Sócio Pro-
prietário na empresa EVOLUÇÃO 
CONTABILIDADE o BNI Elite é um 
grupo diferente onde além de realizar 
ótimos negócios para sua empresa os 
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membros se tornaram uma grande fa-
mília . “Tenho orgulho de participar de 
um grupo de networking como o BNI 
e indico para que outros empresários 
tomem a decisão correta e venham nos 
conhecer e assim vamos crescer jun-
tos.”

Visite o site www.bnielitesantos.com.
br

 

BNI chegou ao Nordeste Brasileiro

A região Nordeste do Brasil também é 
rica de Empresários que desejam mu-
dar a forma como fazem negócios.
 O BNI está em uma das cidades mais 
belas e turísticas do Estado da Bahia, 
Salvador. 
Sob a direção do Diretor Executivo 
Alexandre Mantovani, a região BNI 
Salvador inicia as atividades com 6 
Equipes em formação.

BNI Chega também em São Carlos/SP

Aconteceu na sede da AEASC (Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos 

de São Carlos), no dia 20 de fevereiro 
o lançamento do BNI, em São Carlos.

O evento reuniu mais de 300 empreen-
dedores, que compareceram para co-
nhecer o funcionamento da metodo-
logia que proporciona aos empresários 
da Capital Nacional da Tecnologia, se 
relacionar com o objetivo de melhorar 
o network de sua empresa e fortalecer 
os seus negócios.
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