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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NÃO É SOBRE TECNOLOGIA E SIM ESTÁ LIGADO AS PESSOAS 
Por:Wellington Alves

Ser ágil, ter um bom atendimento e oferecer opções di-
gitais são demandas corriqueiras no cenário atual. Se 

antes as pessoas iam até um laboratório buscar o resultado 
de um exame de sangue, hoje elas buscam esse mesmo re-
sultado on-line. Se antes iam até uma agência de viagens 
para escolher o destino das suas próximas férias, hoje elas 
pesquisam tudo na Internet e só passam na agência para 
ver se conseguem uma oferta melhor. Até mesmo as em-
presas que, aparentemente, não trabalham com tecnologia 
estão cada vez mais dependentes dela. Essa mudança no 
mercado aconteceu porque os consumidores mudaram. 
Exigentes e antenados, eles não vêem com bons olhos em-
presas que ainda não conquistaram seu espaço na era di-
gital.

Hoje o papel da TI vai muito além de manter as luzes ace-
sas. A tecnologia está presente em todos os mercados, o 
que não faz mais dela um diferencial. O que ela pode ofe-
recer a mais é que realmente irá fazer a diferença. Um caso 
clássico, e que para alguns pesquisadores serve de marco 
para o início da Transformação Digital, é o caso Blockbus-
ter x Netflix. Quem imaginaria que uma gigante como a 
Blockbuster, presente em cada esquina em mais de 90 pa-
íses, poderia um dia falir? Ela tinha nome, credibilidade, 
serviço de qualidade, mas pecou na falta de inovação. A 
Netflix, por outro lado, nasceu como uma pequena empre-
sa que enviava DVDs para a casa do cliente, primeiro com 
pagamento por filme e depois por um valor mensal. Em 
2000, ela chegou a ser oferecida para a Blockbuster, que 
recusou a oferta. A gigante não acreditou que as pessoas 
alugariam filmes sem ter a experiência de ir até a loja, to-
car na caixinha, ler a sinopse… Um grande erro. O grande 
trunfo da Netflix foi perceber que o que as pessoas querem 
não é o produto físico e sim a facilidade de escolher um 
filme a qualquer momento e poder se divertir com ele.

A Transformação Digital exige que CEOs e CIOs enten-
dam qual é a verdadeira razão dos seus negócios. A ideia 
principal não é vender tecnologia, mas entender tudo o 
que pode ser melhorado e otimizado através do digital. 
Por isso é importante destacar que, apesar de precursoras 
do processo, as empresas de tecnologia não são as únicas 
afetadas por essa transformação. Todas as empresas preci-

sam ter essa visão e apostar naquilo que podem colocá-las 
como pioneiras no mercado. Se não, corre-se o risco de ser 
mais uma Blockbuster: uma gigante que navegava confor-
tável no seu mercado, mas que foi engolida pela Transfor-
mação Digital.

Se antes a equipe de TI era vista muitas vezes como um 
setor à parte, hoje ela precisa estar integrada em todas as 
áreas. Da mesma maneira, a própria TI precisa reconhe-
cer o seu papel de protagonista e buscar a inovação. Não 
é mais possível apenas receber demandas e atendê-las: é 
preciso desafiar-se diariamente, conhecer as novas ten-
dências, apostar nas novidades e buscar ser o primeiro.

Muitos pensam na Transformação Digital como um filme 
de ficção científica que está prestes a acontecer a qualquer 
momento. Mas essa é uma visão errada. A Transformação 
Digital não é futuro: é o presente. Ela já está acontecen-
do, em diferentes escalas, em empresas de diversos paí-
ses. Visto como desafiadora pela maioria dos executivos, 
ela na verdade é nada mais do que aquilo que o mercado 
sempre fez: oferecer a melhor solução para o problema do 
cliente. A diferença agora é que não existe apenas um jeito 
de resolver esse problema, existem milhares. Ganha quem 
conseguir entender a essência da questão e, a partir dela, 
conseguir o resultado mais rápido, prático e inovador para 
o seu cliente.

Segundo pesquisa do Gartner, a previsão para 2017 era 
de um pequeno aumento no orçamento de TI das empre-
sas, de 2,2%. O estudo, realizado anualmente com 2,6 mil 
CIOs no mundo, previa US$ 292 bilhões com gastos em 
TI. Pode parecer muito, mas ainda temos empresas que es-
tão investindo pouco na transformação. O orçamento de 
TI da América Latina deve crescer apenas 1,7%, contra os 
3,5% do ano anterior. Isso mostra que mesmo acreditando 
que a revolução digital é uma realidade, muitos empresá-
rios ainda estão receosos. O excesso de novas possibilida-
des acaba trazendo mais confusão para quem ainda não 
captou a essência do seu negócio para o novo consumidor.

Entender a Transformação Digital é sim dominar a tec-
nologia, mas é também entender de pessoas. O que o seu 
mercado está exigindo agora? O que os seus clientes preci-
sam, mas ainda não sabem? Qual facilidade exclusiva você 
pode oferecer para eles e, assim, diferenciar seu negócio 
dos concorrentes? Pense nas pessoas, seja inovador e apro-
veite esse novo momento.
 
P Head de Automação da Indigosoft, startup que oferece 
soluções de automação digital, focadas em simplificar o 
trabalho diário de empresas de todos os segmentos, além 
de consultoria especializada. Mais informações em: 

http://www.indigosoft.tech/?lang=pt

Por Wellington Alves,
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O QUE QUER SER QUANDO CRESCER? MAS A QUESTÃO É: O QUE VAI TER NO FUTU-
RO?POR – LUIZ ALEXANDRE CASTANHA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS COM ESPE-
CIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE CONHECIMENTO

Estamos no meio de uma grande onda, prestes a estou-
rar. De um lado, sabemos que boa parte das profis-

sões que existirão no futuro ainda não é conhecida. Por 
mais que pesquisas e especialistas tentem adivinhar, ainda 
não temos certeza do que está por vir. Por outro lado, a 
informação do mundo não para de duplicar em períodos 
cada vez mais curtos. O conhecimento que levávamos cem 
anos para desenvolver, hoje pode ser conseguido em pou-
cos meses e, futuramente, em horas. Como ser um pro-
fissional atualizado e relevante diante de um cenário tão 
repleto de incertezas?

A primeira certeza é de que não adianta lutar contra o que 
está por vir. O conhecimento vai continuar se multiplican-
do cada vez mais rápido. Quem primeiro percebeu isso 
foi o visionário, arquiteto e pensador Buckminster Fuller. 
Segundo Fuller, até 1900 o conhecimento produzido pela 
humanidade dobrava aproximadamente a cada 100 anos. 
No final da Segunda Guerra Mundial, esse período já ha-
via caído para 25 anos. Hoje, esse cálculo é um pouco mais 
complexo devido às diferentes formas de conhecimento, 
mas na média o conhecimento humano dobra a cada 13 
meses. De acordo com cálculos da IBM, porém, a Internet 
das Coisas deve transformar esse período, em breve, para 
incríveis 12 horas!

A Revolução Digital causou inúmeras evoluções no nosso 
dia a dia, mas certamente quem mais evoluiu com tudo 
isso foi o próprio ser humano. Não somos mais a Lucy, 
nossa primeira e mais conhecida ancestral. Aprendemos 
a trabalhar com ferramentas e a dominar o fogo. Pensan-
do em tecnologia, já evoluímos muito, mas certamente 
estamos ainda nos estágios mais iniciais dessa trajetória. 
Apesar de todas as possibilidades que IoT, Big Data e Bu-
siness Intelligence podem oferecer, ainda estamos em um 
mercado de trabalho moldado de acordo com os valores e 
rotinas das décadas de 80 e 90. Fomos ensinados a respei-
tar padrões e acordos que já não fazem tanto sentido, nos 
amarrando enquanto poderíamos estar criando e desen-
volvendo.
Para sair desse ciclo e conseguir aproveitar todas as possi-
bilidades que a tecnologia traz para o mercado de traba-

lho atual, precisamos aprender a desaprender. Devemos 
entender o mundo a nossa volta e focar em como nós po-
demos aproveitá-lo. Precisamos entender como o nosso 
cérebro aprende e criar um padrão de aprendizagem con-
tínuo, sempre absorvendo novas tendências e aproveitan-
do tudo aquilo que é positivo para nosso trabalho.
Naturalmente, nosso cérebro tem um limite de quanta in-
formação consegue guardar por vez. Por isso precisamos 
aprender a “desaprender” e a “reaprender”. Para acompa-
nhar tantas mudanças, minha dica é começar desde já a 
exercitar seu cérebro para absorver informações novas em 
intervalos regulares. Treine para adquirir habilidades e co-
nhecimentos de forma mais rápida e natural.

Seria ingênuo da nossa parte pensar em aprender cada 
uma dessas novas habilidades em treinamentos tradicio-
nais, com datas e locais pré-determinados. As pessoas não 
têm mais tempo livre, muitas sequer têm uma rotina es-
pecífica, por isso elas precisam aproveitar o pouco tempo 
que possuem, independente da hora. Para isso, cursos on-
-line são a melhor solução. Já temos excelentes universi-
dades, como Harvard e Oxford, criando e investindo em 
plataformas MOOCs. Os cursos oferecidos vão desde as 
matérias regulares das universidades até à reflexões e con-
teúdos exclusivos para o ambiente digital.

Hoje encontramos também com muita facilidade diversas 
plataformas de aprendizagem em vídeo, ensinando temas 
como culinárias, fotografia e até mesmo engenharia espa-
cial. Em muitos casos o material é disponibilizado gratui-
tamente ou por um pequeno investimento. Não é preciso 
ter equipamentos especiais e as aulas podem ser acompa-
nhadas de qualquer lugar, a qualquer hora.

Outra ótima opção é apostar na otimização do tempo. 
Ao invés de passar semanas debruçado em livros, aulas e 
apostilas, que tal investir dias – ou até mesmo horas – em 
um treinamento de Realidade virtual? Nosso cérebro re-
cebe e memoriza muito mais rapidamente aquilo que é vi-
venciado do que é apenas visto ou lido. A realidade virtual 
permite uma imersão completa nos assuntos abordados, 
construindo uma aprendizagem muito mais rápida e du-
radoura. Certamente, ela é a minha maior aposta para a 
principal técnica de educação no futuro, principalmente 
quando combinada com técnicas de gamification. Esta-
mos vivendo uma revolução tecnológica, então esse é o 
momento de nos prepararmos para aproveitá-la ao má-
ximo.

* Por Luiz Alexandre Castanha, administrador de Em-
presas com especialização em Gestão de Conhecimento e 
Storytelling aplicado à Educação, atua em cargos executi-
vos na área de Educação há mais de 10 anos.
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A ALMA DO NEGÓCIO  POR: ÔMAR SOUKI  PH.D. EM COMUNICAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE OHIO, 
EUA

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

a empresa. Um deles se preocupava em prestar um ser-
viço de excelência para os clientes, enquanto o outro fo-
cava apenas o lucro. O primeiro tinha consideração com 
os colaboradores e achava que era importante pagar-lhes 
em dia, o segundo achava que era normal atrasar o paga-
mento. Um ficava por conta da administração da empresa 
— era o sócio com know-how —, e o outro era o sócio ca-
pitalista, que ficava por conta do dinheiro. Um procurava 
pautar a sua vida por valores éticos, mas o outro simples-
mente não sabia o que era isso. Essas duas pessoas, cada 
uma a seu modo, estavam empenhadas em fazer dar certo 
uma empresa de prestação de serviços. Mas não encontra-
vam tempo para se reunir.

Cada um agia de acordo com seus instintos. Devido aos 
atrasos no pagamento dos funcionários, o clima na em-
presa era tenso. O administrador com know-how traba-
lhava até altas horas com tecnologia da informação para 
aprimorar os processos e prestar um serviço de qualidade. 
Enquanto isso, o sócio capitalista não conseguia se organi-
zar para pagar os empregados em dia, o que causava irri-
tação nos funcionários. Como não estavam satisfeitos, eles 
não ofereciam um atendimento de qualidade à clientela. 
A tecnologia é importante, mas nesse caso, não estava fa-
zendo muita diferença, pois os funcionários repassavam a 
sua insatisfação para os clientes. O cotidiano da empresa 
era para cuidar de urgências e lidar com reclamações de 
clientes.

Como a situação estava ficando insustentável, os dois só-
cios contrataram um consultor. Passaram, então, a se reu-
nir com certa regularidade: cerca de uma vez por semana. 
Ficou claro para o consultor que os sócios advinham de 
culturas distintas. Um teve de lutar para chegar onde es-
tava. O outro vinha de família abastada. O sócio lutador 
tinha identificado uma oportunidade de negócios ao as-
sociar-se com o capitalista. Mas, a diferença cultural era 
tão grande que não tinham diálogo. Por mais que tentasse, 
o consultor não conseguiu harmonizar os interesses dos 
sócios. Após algumas reuniões, pediu demissão. Será que 
essa empresa tem futuro? Continua funcionando, mas seu 
dia-a-dia se resume em apagar incêndios.

A situação descrita acima é mais comum do que se imagi-
na. Fui cliente de uma gráfica de dois irmãos que, embora 
nascidos na mesma família, tinham atitudes distintas. Um 
deles era o administrador, que tinha foco exclusivo no lu-
cro, enquanto o outro, que cuidava da produção, primava 
pelo atendimento. Fui cliente da empresa por algum tem-
po, mas depois desisti de comprar deles devido à falta de 
atenção que o irmão administrador tinha com os clientes. 
Mais tarde, fiquei sabendo que a gráfica fechou. 

O que essas histórias têm a ver com a “alma” do negócio? 
Dobson Borges, autor do livro Os Es da gestão (Editora 
Ser Mais) afirma que as empresas precisam ter alma e 
que a “organização com alma é aquela que se reconhece 
como sendo uma entidade viva. Desenvolver ou resgatar 
a alma do negócio significa expandir a consciência huma-
na muito além do ‘gerar dinheiro’”. Para conseguir prestar 
um serviço de excelência continuada é importante focar 
nas pessoas e no seu desenvolvimento, ou seja, é preciso 
desenvolver a alma da organização. Para isso, o primeiro 
passo é fazer as seguintes perguntas aos seus colaborado-
res:

1. O que estamos fazendo por você?

2. Você tem a oportunidade e a motivação para dar o 
melhor de si todos os dias?

3. O que o está impedindo de dar o melhor de si?

Ao refletirmos sobre as empresas acima, fica claro que elas 
não possuem alma. Assim como uma pessoa sem espiritu-
alidade vive a vida “aos trancos e barrancos”, uma empresa 
sem alma vive para “apagar incêndios”. Você — não im-
porta se patrão ou empregado — trabalha em uma empre-
sa que tem alma?

Ômar Souki – Ph.D. em comunicação pela Universidade 
de Ohio, EUA, Souki foi professor na Universidade do Es-
tado de Nova York por dois anos e professor visitante nas 
Universidades do Texas e de Denver, EUA, e na Univer-
sidade de Aston, Inglaterra. é professor de marketing na 
Universidade Federal de Minas Gerais onde pesquisa os 
fatores do sucesso empresarial.
Autor reconhecido internacionalmente, publicou vários 
best sellers, entre eles, Gênio & Gestão, Paixão por Marke-
ting, Emoção é Poder e A Solução Otimista.
 

POR: ÔMAR SOUKI 
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Inovação e contabilidade: você está preparado? Por: Carlos Miyahira – Sócio-fundador da Grounds

O ambiente de negócios contemporâneo vive em cons-
tante processo de transformação. Se há poucas dé-

cadas, as empresas podiam se dar ao luxo de manter por 
longos períodos os mesmos serviços e modelos de gestão, 
atualmente, com o impacto da tecnologia, da mudança no 
perfil dos consumidores e da própria pressão do mercado, 
as companhias que desejam manter ou conquistar um po-
sicionamento de destaque em seu nicho de atuação preci-
sam estar dispostas a inovar.

No meio contábil não é diferente. Neste artigo, quero 
abordar o quanto a tecnologia tem alterado os rumos da 
contabilidade e como a inovação pode trazer oportunida-
des para os escritórios atentos a essa nova dinâmica.

A mudança nos paradigmas da contabilidade

Que a contabilidade do século XXI deixou de ser identi-
ficada meramente como um trabalho mecanizado, quase 
que restrito a escrituração e organização de livros contá-
beis (daí o apelido guarda-livros) é um fato. Mas, quando 
precisamente, esta mudança ocorreu?

No Brasil, um dos principais fatores que contribuiu com 
tal alteração de paradigma, foi o início do processo de mo-
dernização das administrações tributárias ainda no gover-
no de Fernando Henrique Cardoso, o qual viria a culminar 
na instituição do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED) pelo decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.

A partir do SPED, a necessidade de espaço físico e investi-
mentos na organização e confecção de livros contábeis foi 
sendo substituída pela informatização e por transferência 
de recursos voltados ao armazenamento de dados e im-
plementação de ferramentas que automatizam muitos dos 
processos contábeis.

Há ainda outro ponto importante a ser lembrado: no meio 
empresarial de hoje – e isto inclui o meio contábil – quase 
que a todo instante, surgem novos negócios e startups dis-
postos a revolucionar um segmento.

Naturalmente, as empresas que sobrevivem a este movi-
mento são aquelas capazes de absorver a inovação e que 
contam com diferenciais competitivos suficientes (experi-
ência, atualização, proximidade com as companhias aten-
didas, etc.) não só para manter uma carteira de clientes, 
mas também, para conquistar novos mercados.

Neste cenário repleto de mudanças, a relação do contabi-
lista – tanto com sua profissão, quanto com seus clientes 
– se transformou de modo significativo.

O novo perfil do contabilista

Do ponto de vista profissional, o acompanhamento das 
tendências de informatização do mercado e a necessidade 
de um domínio das ferramentas e soluções de TI voltadas 
ao universo contábil, passou a ser uma exigência, e não 
uma mera questão de escolha, uma vez que as próprias 
empresas atendidas buscam formas de otimizar processos 
internos e reduzir custos com a contabilidade.

Sobre a relação com os clientes, convém observar que, 
com a automatização dos processos mais rotineiros do dia 
a dia de um escritório contábil, o bom profissional conta-
bilista assume hoje muito mais uma posição de consultor 
e especialista, capaz de oferecer um direcionamento no 
âmbito da tomada de decisões que possam, por exemplo, 
minimizar os riscos contábeis e fiscais para as empresas 
que atende.

Para tanto, se contentar com uma formação técnica não é 
suficiente. É preciso se manter aberto para o aprendizado, 
para o acompanhamento da informatização e das cons-
tantes mudanças no plano das normas contábeis.

Vale salientar ainda que, ficar atento as mudanças do 
mercado permite que o profissional identifique novas 
demandas de seus clientes, se antecipe a concorrência e 
possa oferecer serviços individualizados, de acordo com 
o perfil de cada contratante.
Neste sentido, é essencial que os contabilistas abracem a 
inovação em seus escritórios. Deste modo, poderão supe-
rar os desafios impostos pelas mudanças do mercado, por 
meio da oferta de serviços competitivos, da identificação 
das novas exigências de seus clientes e da compreensão 
de que, através da abertura para novos conhecimentos e 
para evolução tecnológica que rege a sociedade como um 
todo, ele poderá manter em evidência a importância de 
sua profissão.

Carlos Mihyahira

Profissional com mais de dezoito anos de experiência no 
setor contábil – auditoria e consultoria. Vasta atuação em 
grandes companhias do mercado, ampliando competên-

Por: Carlos Miyahira
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cias relacionadas a formação de equipes, gestão de pes-
soas (clientes, targets e colaboradores), gerenciamento e 
controle de projetos, relatórios, revisões financeiras e de-
monstrativos de resultados, due dilligence e consultoria 
contábil de modo geral.

Bacharel em Ciências Contábeis nas Faculdades Asso-
ciadas Ipiranga e pós-graduado em Gestão Financeira – 
MBA -, pela Fundação Getúlio Vargas;

Atualmente é sócio-fundador da Grounds, empresa de 
consultoria inteligente especializada nas áreas contábil, 
tributária, trabalhista, previdenciária e financeira. Na 
Grounds, atua em todos os âmbitos de um projeto: pro-
posta comercial, planejamento dos trabalhos, execução, 
reuniões com targets e clientes, além de apresentação dos 
resultados para os executivos.

Principais marcos da carreira:

Abertura da Grounds – o ato de empreender é sempre 
complexo e demanda uma série de esforços, todavia o 
mais valioso é perceber que seguimos conquistando clien-
tes com solidez em virtude da qualidade dos serviços pres-
tados;

Liderança e gerenciamento de projeto de diligência en-
volvendo mais de 30 empresas no ano de 2012;
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 O PRIMEIRO PASSO PARA O SUCESSO DEPENDENTE DE UMA ESCOLHA. POR: BRÁULIO 
LALAU – CEO NA EMPRESA ORBITALL

Quero começar este artigo lhes propondo um desafio. 
Quando estiverem no seu trabalho, parem e obser-

vem o ambiente da empresa por cinco minutos. Percebam 
que, dentro da própria organização na qual atuam, há todo 
um universo de diferentes perspectivas.

Há aqueles que, por exemplo, quase sempre demonstram 
segurança e disposição para enfrentar qualquer desafio, ao 
passo que outros aparentam – ainda que tentem disfarçar 
– uma insatisfação constante e, de modo geral, encaram 
qualquer tarefa como se fosse um fardo.

É fácil imaginar que o primeiro grupo terá mais chances 
de alcançar seus objetivos na vida profissional, certo? En-
tretanto, para mim, o questionamento mais importante 
que se esconde nesse raciocínio é o seguinte: o que deter-
mina o comportamento de alguém diante de um obstácu-
lo? E, indo mais além: é possível mudar a forma como en-
caramos nossos problemas? Neste artigo, tentarei chegar a 
essas respostas.

Definindo o sucesso

Mas não precisamos ter pressa. Antes de analisarmos os 
pontos acima, me parece importante definir o conceito de 
sucesso. Muitas pessoas associam o sucesso à popularida-
de. Essa perspectiva não está totalmente errada, mas é, no 
mínimo, incompleta. Ser bem-sucedido, ao meu ver, en-
volve o alcance de três estágios principais:

Satisfação com o que se faz;

Vontade de desenvolver-se constantemente;

Capacidade de encarar problemas como fontes de apren-
dizado.

Estas características são importantes pois, na maioria dos 
casos, o reconhecimento externo não surgirá da noite para 
o dia e, este pequeno conjunto de habilidades emocionais 
lhe darão estrutura para lidar com diferentes situações, 
pessoas e desafios.
Crença no autodesenvolvimento x crença na permanência

Agora que já temos uma definição de sucesso, podemos 
passar a nossa primeira questão: O que determina o com-
portamento de alguém diante de um obstáculo? Para res-
ponder essa pergunta, quero desenvolver uma reflexão 
a partir dos estudos da professora do departamento de 
psicologia de Stanford, Carol Dweck, que teve seu livro, 
Mindset, recentemente analisado na Revista Exame.
Segundo a pesquisadora, o que diferencia nosso compor-
tamento, ou melhor dizendo, nosso mindset – a forma 
como enxergamos e lidamos com uma determinada situa-
ção – é o conjunto de crenças que pode estar arraigada em 
nós desde a infância.

Graças a isso, há quem encare um problema como uma 
maneira de adquirir novos conhecimentos e experiências, 
e há quem se sinta um fracasso, alguém em completo esta-
do de desmotivação diante de simples obstáculos.
No primeiro caso, temos aqueles que creem no autode-
senvolvimento, no crescimento constante e que, por isso, 
encaram como bem-vindos os desafios da vida. Já no se-
gundo caso, o que temos é a crença na permanência, no 
imutável. São aqueles que buscam ao máximo situações 
de segurança, pois, no fundo, se acham incapazes de lidar 
com novidades.

Esforço e experiência

Os pontos positivos advindos da crença no desenvolvi-
mento é a convicção de que, com esforço, podemos adqui-
rir novos saberes, experiências, conquistar metas ambicio-
sas e ter uma vida, tanto profissional quanto pessoal, rica e 
significativa. Aqueles que acreditam no desenvolvimento 
não escondem suas falhas, pois não se envergonham delas 
e sabem que, em condições naturais, todos nós temos po-
tencial de crescimento.

O problema da acomodação

O grande risco de acreditar na permanência é a acomoda-
ção. Por mais que seja possível alcançar, por exemplo, uma 
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posição de destaque em uma empresa, o mais provável é 
que tal profi ssional se acomode com fórmulas e processos 
já conhecidos de seu mindset, evitando uma busca genu-
ína que, consequentemente, demanda esforço e vontade, 
por novos conhecimentos.

Levando em conta que vivemos em um mundo cada vez 
mais regido pela inovação, as chances desse profi ssional 
tornar-se obsoleto são muito expressivas.

Abraçando a mudança

A boa notícia é que, sim, é possível mudar a forma como 
encaramos nossos problemas. Tudo envolve um proces-
so de alteração das crenças que formam nosso mindset. 
Como explica Carol Dweck “as características humanas 
não são simplesmente como cartas de baralho que você 
recebe e com as quais tem de conviver.”
É verdade, mudar crenças poderosas, fortemente enraiza-
das em nossa visão de mundo, não é algo simples. Será 
necessário, primeiramente, entender processos internos, 
abrir-se para o autoconhecimento e perceber que, afi -
nal, você é capaz de se autodesenvolver, de aperfeiçoar-se 
constantemente. Se chegou ao fi m deste artigo, certamente 
você já está caminhando nessa direção.

Bráulio Lalau- CEO na empresa Orbitall, carrega uma ba-
gagem com mais de 20 anos de experiência em indústria 
de serviços e área de TI. Visando aprimorar a efi ciência 
operacional, busca propostas e ações inovadoras com foco 
em processos digitais. É especialista em gestão de pessoas 
e liderança de grandes equipes, sendo responsável por ti-
mes com até 18 mil colaboradores. Acredita que uma boa 
gestão e doses de motivação são fatores determinantes e 
capazes de extrair o melhor de cada pessoa, visto que os 
colaboradores são o ativo mais importante de uma em-
presa.
 

www.tmc.com.br (13) 3213 7612 (13) 99618- 1736
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Por que contratar uma empresa de segurança do trabalho? Por: Sabrina Felici – CEO da Ambimax 
Consultoria e Treinamento

Acidente de trabalho: não corra esse perigo

O brasileiro tem um perfil empreendedor. É uma nação 
guerreira e extremamente criativa. Diante dessa ca-

racterística é comum que – mesmo em momentos de crise 
– ele sonhe em ser dono do seu próprio negócio.

São muitas adversidades que um empresário brasileiro 
tem que enfrentar para que sua empresa prospere. Seja um 
grande, médio, pequeno ou micro empresário todos tem 
que pensar no que é melhor, vencer a concorrência e dar 
boas condições de trabalho.

Dentre tantas atribuições que um empreendedor tem, fica 
impossível pensar em tudo e, provavelmente, terá alguma 
coisa que escape de seu conhecimento, inclusive em rela-
ção a segurança dos seus colaboradores.

Para esse problema existe uma boa saída: contratar empre-
sas que estejam preparadas em ajudar a preservar a vida e 
a saúde de todos.

Investimento ou gasto?

O objetivo inicial de cada empresa é obter lucro. Você in-
veste seu dinheiro, seu tempo, sua energia em algum mo-
delo de negócio que realmente acredita. Você sabe que 
cada hora de sono perdida compensará no futuro. E que 
como um dos resultados de tanto esforço e dedicação vem 
a tão sonhada recompensa.

Após árduas jornadas de trabalho e longas horas de estudo 
chega o momento de crescer; contratar mais mão de obra, 
estabelecer setores e dividir tarefas que antes era você 
quem tomava conta. E como um bom empresário você 
sabe que o lucro gerado precisa ser reinvestido gerando 
crescimento.

Mas, o que é realmente importante? Como investir e ter 
um crescimento sadio? E a segurança dos seus funcioná-
rios? Já pensou em algumas medidas para tornar sua em-
presa amiga do meio-ambiente? Sim, empreender, ter uma 
empresa, é muito mais que lucrar e ter seu lugar no merca-
do, é também, se preocupar com o outro e principalmente 
com meio em que vivemos.
Há outro quesito tão ou mais importante ainda: o aciden-
te de trabalho.

Você sabe o que caracteriza um acidente de trabalho? A 
quem se deve recorrer se o acidente ocorrer? É possível 
reduzir as chances de algo assim acontecer?

Perguntas como essas – se não forem respondidas o mais 
rápido possível – podem tirar o sono de qualquer empre-
gador. Ter uma orientação previa para sanar essas e outras 
dúvidas são essenciais para quem quer dar apoio total aos 
empregados.

Sim, é necessária uma reflexão. E acredito que esse é o me-
lhor momento. Começar o ano fazendo mudanças impor-
tantes que possam garantir seu sucesso evitando preocu-
pações, surpresas e problemas graves.

Sabrina Felici – Engenheira ambiental e especialista em 
Segurança do Trabalho atua como CEO da Ambimax 
Consultoria e Treinamento. Apaixonada pela vida e pela 
sua profissão acredita que para existir harmonia entre 
o homem e seu ambiente é preciso uma transformação 
constante dos conflitos em soluções multidisciplinares.
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FALHAS NA GESTÃO COMPROMETEM A PRODUTIVIDADE DA SUA EMPRESA?
POR CHRISTIAN BARBOSA,O MAIOR ESPECIALISTA NO BRASIL EM ADMINISTRAÇÃO 
DE TEMPO E PRODUTIVIDADE

Uma pesquisa realizada recentemente pela Neotriad 
ouviu gestores em todo o Brasil e levantou um dado 

interessante: 30% dos entrevistados afirmaram que suas 
empresas não têm um modelo de gestão definido. Outros 
30% disseram que cada funcionário define as próprias 
atividades dentro de sua função; e é ótimo ter autonomia 
para decidir seu próprio trabalho, mas será que essas ativi-
dades estão alinhadas com os objetivos da empresa?

Algumas reclamações são recorrentes nas instituições. De 
um lado, gestores costumam dizer que as equipes apresen-
tam dificuldades de rendimento; e, de outro, colaborado-
res se queixam de trabalhar constantemente com tarefas 
urgentes, de “última hora”.

Adotar uma metodologia de gestão de tempo é funda-
mental, e os líderes podem tomar algumas atitudes para 
resolver problemas de produtividade. Para aqueles que 
sofrem com essa questão, selecionei cinco estratégias que 
vão ajudar a tornar as equipes menos sobrecarregadas e 
mais produtivas. Confira:

1 – Defina objetivos

Ter objetivos claramente definidos é o primeiro passo para 
melhorar a performance da equipe. A pessoa que não sabe 
por qual caminho seguir perde a noção de prioridades, e 
a partir daí tudo se torna urgente. É preciso entender, por 
exemplo, quais tarefas precisam ser entregues até o fim do 
dia, da semana, do mês ou até mesmo do semestre. Só é 
possível definir prioridades quando temos em mente o 
que precisa ser feito;

2 – Tenha indicadores

Um dos grandes erros cometidos pelas empresas é criar 
objetivos, comunicar a equipe e depois não dar algum re-
torno sobre o trabalho. As pessoas gostam de saber que 
estão melhorando, por isso não basta ter metas. Alguns 
indicadores nos mostram se estamos próximos ou distan-
tes do objetivo. Uma sugestão é usar um Indicador-chave 
de Performance, conhecido por KPI (Key Performance 
Indicator), que pode ser criado com base no número de 
vendas que a empresa realiza, no volume de horas extras 
ou no progresso de um projeto ao longo da semana, de 
acordo com a necessidade de cada organização ou equipe. 
O importante é ter um indicador que faça o time ver o que 
está acontecendo;

3 – Adote uma ferramenta de gestão

Busque uma boa ferramenta que auxilie na gestão das ta-
refas, ajude a delegar com eficiência e viabilize a organiza-
ção do trabalho, o que permite a discussão de prioridades 
reais e possibilita o mapeamento de indicadores. Quando 
consegue visualizar tudo o que está acontecendo ao longo 
de um período, o gestor tem mais liderança e, consequen-
temente, a performance da equipe melhora, pois os profis-
sionais aprendem a gerenciar melhor suas atividades;

4 – Crie padrões de comunicação

É importante determinar padrões, seja para delegar tarefas 
internamente, comunicar mudanças no projeto ou acionar 
a equipe quando necessário. Uma dica é ter um profissio-
nal que receba as demandas e seja responsável por delegar 
as tarefas da equipe. Dessa forma, com todas as atividades 
em um ponto central, é possível facilitar a comunicação e 
o processo de gestão;

5 – Aplique uma estratégia para envolver sua equipe

Ter uma estratégia para ajudar as equipes a aprenderem 
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com os erros e serem parabenizadas pelos acertos é muito 
importante. Quando um erro é identifi cado, é necessário 
conversar com o profi ssional e corrigi-lo, e, quando ele 
está certo, é preciso parabenizá-lo ou recompensá-lo de 
alguma forma para que ele se sinta parte do processo.

Com as dicas em mão, é importante lembrar que não con-
seguimos melhorar o desempenho de uma equipe apenas 
com mudanças na empresa. Só temos condições de fazer 
diferente no momento em que ajudamos as pessoas a se-
rem mais produtivas em sua rotina.

*Christian Barbosa é o maior especialista no Brasil em 
administração de tempo e produtividade, CEO da Triad 
PS, empresa multinacional especializada em programas e 
consultoria na área de produtividade, e da Neotriad, espe-
cialista em sistemas de produtividade e gestão de equipes. 
Ministra treinamentos e palestras para as maiores empre-
sas do país e da Fortune 100 e é autor dos livros “A Tríade 
do Tempo”; “Você, Dona do Seu Tempo”; “Estou em Reu-
nião”; co-autor do “Mais Tempo, Mais Dinheiro”; e “Equi-
líbrio e resultado – Por que as pessoas não fazem o que 
deveriam fazer?”. Sua mais recente obra: “60 Estratégias 
práticas para ganhar mais tempo”.

www.triadps.com.br e www.maistempo.com.br
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LIDERANÇA E ESPIRITUALIDADE - Por : Dimitrios Asvestas - Educador Financeiro especialista 
em planejamento de vida

A cada dia que passa temos observado na empresas a 
importância do engajamento de todo o time de cola-

boradores.
Estamos passando por um processo de grandes transfor-
mações em todos os conceitos e negócios.

Maior e mais forte que a revolução industrial, as empresas 
que permanecerão e construirão seu legado serão aquelas 
que nesse momento despertarem para as mudanças que 
o UNIVERSO aponta como vitais para a perenidade das 
empresas e seus negócios.

Atualmente o sentido da Vida esta em Ajudar as pessoas 
e nossos colaboradores a descobrirem o Sentido da Vida.
Compartilhar é o VERBO do momento. Pense nisso…

A maior Rede de hotéis do mundo hoje não tem sequer 
um imóvel em seu patrimônio. AIRBNB

A maior Frota de taxis do mundo hoje não tem sequer um 
único automóvel em seu patrimônio UBER.
O maior banco de dados do Universo, é aberto ao acesso 
de qualquer pessoa. Facebook
 
O Brasil passa por grande processo de Expurgo no am-
biente politico, pois a Vida, o Universo não mais permi-
tirá, pessoas que não estejam alinhadas com principio e 
valores corretos de Vida e alinhadas com as Leis máximas 
do Universo. Assim é a Vida.
 
Empresas passarão pelo crivo na sua existência após a de-
finição de “Qual é seu Produto Final Valioso”.
Qual a verdadeira razão da existência de cada empresa.
Empresas sem Alma, sem propósito de vida perecerão, e 
não importa quantos anos ja possuam de existência.
 
Ou o empresário muda sua mentalidade e forma de pen-
sar, ou simplesmente deixará de existir. Simples Assim..

O Universo é implacável, onde tudo é Justo — Perfeito e 
Coerente.
 
Como Mentor Holo-Sistêmico, nosso papel é orientar e 
ajudar as pessoas e empresas nesse processo de mudança, 
para Aprender — Mudar e Crescer.
 
A implantação de Programas de Desenvolvimento como 
IKIGAI — tem como objetivo trabalhar o Ser Humano, no 
Despertar de sua “razão de Ser”.

Sem um sentido de Vida, não ha alegria e felicidade em 
Viver, tampouco em trabalhar ou conquistar metas ou ob-
jetivos.
 
Viver uma vida sem sentido, sem propósito, sem clareza, 
gera depressão e frustração no médio e longo prazos.
 
Recursos financeiros, sim são de extrema importância no 
mundo capitalista, mas não trazem sentido a vida das pes-
soas, que na curva do tempo, surge o desejo interior em 
Servir e sentir-se alguém de valor. Alguém que agregue 
valores positivos a vida do próximo.
 
Conheço pessoas que são tão pobres, tão pobres que a úni-
ca coisa que possuem na vida é o Dinheiro. Pensem nisso.
 
Finalizo a reflexão de hoje a Você leitor que dedicou seu 
tempo valioso em prestigiar meu trabalho com uma má-
xima de  "Nietzsche"

“Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer 
como”.
  
Dimitrios Asvestas - Mentor Holo-Sistêmico, Palestran-
te, Escritor,Educador Financeiro especialista em planeja-
mento de vida

celular 11 95910-1587 * WhatsApp +55 11 98100-9390
www.dimitrios.com.br
dimitrios@thormentoria.com.br
 
"Ajudar as pessoas a descobrirem o que as fazem felizes e 
viverem uma vida com mais sentido"
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EFD-REINF, RETENÇÃO DE TRIBUTOS E OS PROCESSOS DE INOVAÇÃO DO FISCO – Por: 
Ana Campos é Tax Partner da empresa Grounds; Especialista em Aquisições e Reestruturações

Não é de hoje o movimento de informatização nos ór-
gãos da Receita Federal. Tendo em vista um controle 

cada vez maior da sonegação de impostos no país, o Fisco 
tem feito uso da tecnologia e do ambiente digital como 
ferramentas para o cruzamento de dados, automatização 
de processos e aumento da segurança no recebimento de 
informações dos contribuintes.

Se por um lado, tal iniciativa acaba por oferecer maior agi-
lidade na comunicação com a Receita, por outro, ela exige 
também um cuidado maior quanto ao preenchimento e 
envio de informações pertinentes a um determinado tri-
buto ou imposto.

Dentro deste contexto e, tratando mais especificamente da 
retenção de tributos, tivemos em março a publicação da 
Instrução Normativa nº 1.701, a qual discorre sobre a Es-
crituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informa-
ções Fiscais (EFD-Reinf). Neste artigo, analisarei alguns 
aspectos pertinentes a esta norma, bem como os objetivos 
das retenções a partir de uma leitura sobre a informatiza-
ção do Fisco.

Sobre o intuito da retenção de tributos

A retenção de tributos inserida no diálogo sobre a EF-
D-Reinf diz respeito a antecipação na fonte de tributos/
contribuições envolvidos na contratação de serviços ou 
fornecimento de bens, tais quais: PIS/PASEP, CSLL, IRRF, 
COFINS e INSS, ou seja, todas as retenções do contribuin-
te que não possuem relação direta com o trabalho assala-
riado.

A finalidade da EFD-Reinf

Um dos principais objetivos da EFD-Reinf – que, por sua 
vez, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped) – é o de fornecer informações atualizadas para a 

Receita que permitam um cruzamento com outras obri-
gações e aprimorem uma análise geral dos tributos pagos 
por uma empresa, além de servir como um complemento 
para eSocial.

Neste sentido, todos os tributos antecipados na fonte e que 
não tenham relação com o trabalho hão de ser informados 
na escrituração. Ademais, dentro de médio prazo, a ex-
pectativa é que a EFD-Reinf venha a substituir uma série 
de obrigações hoje entregues, como a DIRF e a GFIP, por 
exemplo.
Detalhes sobre a Escrituração
A Instrução Normativa que dispôs sobre a EFD-Reinf in-
clui uma série de informações envolvendo cronograma 
de implementação, quem está obrigado a declarar e quais 
serão os itens descritos na declaração. Em síntese, vale 
destacar que as informações a serem prestadas envolvem 
questões pertinentes à:

• Pagamentos a beneficiários (PF e PJ);
• Empresas sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta;
• Renda de Espetáculos Desportivos;
• Comercialização de produção rural;
• Retenção de contribuição previdenciária sobre serviços 
com cessão de mão de obra;
• Recursos a título de patrocínio para entidades despor-
tivas.

Conclusão
Embora as normas do Fisco estejam sempre sujeitas a 
mudanças em nosso complexo cenário tributário, é fun-
damental que as empresas se preparem para a EFD-Reinf 
(e aguardar a unificação do SPED, consoante informado 
em notícia do O Globo – https://goo.gl/RLzTQz), e cui-
darem para que os dados comuns às diversas declarações 
(incluindo as esferas federais, estaduais e municipais) se-
jam testados e cruzados, sob pena de penalidades emitidas 
pelo Fisco, sempre mais pesadas que aquelas admitidas 
pelo contribuinte. A inovação é bem-vinda. Mas, inovação 
para a RFB, não custa salientar, significa maior poder de 
fiscalização. Fiquemos, pois, preparados.

*Ana Campos é Tax Partner da empresa Grounds; Espe-
cialista em Aquisições e Reestruturações.
Profissional com mais de vinte anos de experiência nos 
âmbitos tributário e contábil, além de vasto conhecimen-
to em processos de aquisição e reestruturação societária. 
Atualmente sou sócia-fundadora da Grounds, empresa 
que oferece soluções fiscais, financeiras e contábeis inte-
ligentes para companhias que buscam uma estruturação 
sólida e eficaz de seus processos; Atuação em grandes em-
presas (incluindo companhia “Big Five”) do setor de con-
sultoria contábil, desenvolvendo competências relaciona-
das as áreas de Impostos, Revisão de Cargas Tributárias, 
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Revisão de Declarações Fiscais, Processos Regulatórios, 
Especificidades Setoriais, Aquisição, Due Diligence, Au-
ditoria e Reestruturação Societária; Projetos de aquisi-
ção desenvolvidos nos últimos dez anos no setor elétrico, 
compreendendo todas as demandas específicas do setor, 
de órgãos regulatórios e agentes públicos, além da atenção 
com todos os processos de ordem contábil e fiscal; Gra-
duação em Administração de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas e Direito pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (certificada na OAB-SP).
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Turismo - Foz do Iguaçu bate recorde de turistas no primeiro semestre

Cidade-sede do Festival das Cataratas, que neste ano 
reuniu mais de 8 mil pessoas entre os dias 28 e 30 

de junho, Foz do Iguaçu (PR) vem mostrando porque é 
um dos mais importantes destinos turísticos brasileiros. 
No primeiro semestre deste ano, a cidade bateu recorde 
histórico de visitação.

Os reflexos puderam ser percebidos no movimento no 
Parque Nacional do Iguaçu e na Usina Hidrelétrica de 
Itaipu – os dois atrativos com maior número de visitantes 
– além dos hotéis, bares e restaurantes. Entre janeiro e ju-
nho, o lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu, onde 
estão localizadas as C ataratas do Iguaçu, recebeu 798.564 
visitantes, um crescimento de 15,87% em relação ao ano 
passado. Os números superam em 5% os registrados em 
2015, ano da histórica com 1.642.093 turistas.

O segundo atrativo que mais recebe visitantes em Foz, o 
Complexo Turístico Itaipu, teve alta de 20% em relação ao 
primeiro semestre de 2016. Somando todas as atrações, a 
foram 299.231 turistas pelo lado brasileiro da usina, con-
tra 249.368 em comparação ao ano anterior. Os números 
são ainda maiores se incluídas as visitas institucionais e as 

Foz do Iguaçu ganhou 400 voos extras para a temporada 
de férias. Isso representa cerca de 14 novos voos diários 
e uma oferta de uma média de 60 mil novos assentos ao 
dia – entre pousos e decolagens- e uma estimativa de mo-
vimentar R$ 50 milhões na economia da cidade.

Além da ampliação do número de voos para Curitiba, 
São Paulo e Rio de Janeiro, a novidade é a conexão com 
quatro capitais do nordeste, ligando a Terra das Cataratas 

realizadas pelo lado paraguaio, que ainda não foram com-
putadas.

A mais expressiva alta, de 128%, foi registrada no Kat-
tamaram, que acumulou 31.736 visitantes nos primeiros 
seis meses de 2017, enquanto que no ano passado 13.744 
realizaram o passeio pelo Lago de Itaipu. Segundo dados 
da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, responsável pela 
gestão do complexo turístico, em junho houve um acrés-
cimo de 27,82% (36.052) em comparação ao mesmo mês 
de 2016 (28.205).
Novos voos 
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a Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Maceió 
(AL) com voos diretos.

Os turistas de Salvador terão à disposição 10 voos diretos 
para a Terra das Cataratas durante o mês através da Gol. 
É o maior número de frequências ofertada pela empresa 
entre as ligações com o nordeste do país. No sentido Foz-
-Salvador a companhia aérea disponibilizar&aacu te; nove 
operações.

De Recife, a Gol oferecerá seis voos extras para Foz do 
Iguaçu. No sentido inverso serão oferecidas quatro ope-
rações. A companhia também terá cinco frequências de 
Maceió chegando em Foz e o mesmo número para retor-
no a capital de Alagoas. A última ligação com o Nordeste 
pr evê oito voos extras para Fortaleza – quatro de ida e o 
mesmo número de retorno.

A Gol também vai ofertar mais assentos para passageiros 
de São Paulo e Rio de Janeiro que procuram Foz. Além 
da manutenção dos voos diários com estes dois destinos, 
serão adicionadas 57 novas frequências de São Paulo para 
a fronteira e outras 31 novas operações com saída do Rio 
de Janeiro.

A Azul também investiu para atender a demanda de tu-
ristas que querem visitar a Terra das Cataratas. A empresa 
acrescentou 76 voos extras na malha aérea com saídas de 
Curitiba, Porto Alegre e Campinas direto para Foz. Saindo 
de Foz serão ofertadas 102 novas frequências para os três 
destinos (Curitiba, Porto Alegre e Campi nas).

A Latam ampliou a frequência de voos fixos dos princi-
pais hubs operados pela companhia para Foz do Iguaçu. 
A empresa tem a autorização da Infraero para operar 91 
frequências semanais ligando Brasília, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Curitiba a Foz do Iguaçu neste mês. Esse mesmo 
número de voos est& aacute; previsto para agosto. A com-
panhia oferecerá seis voos diários entre Foz do Iguaçu e 
Guarulhos.

A maior oferta de voos extras da Latam é no sábado e do-
mingo, quando os passageiros terão à disposição 31 ope-
rações, enquanto que a média será de 12 voos adicionais 
diariamente, de segunda a sexta.

Já a Avianca manteve a malha aérea atual, com dois voos 
diários para São Paulo (Guarulhos) e uma operação diária 
para o Rio de Janeiro (Galeão).
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 GIRO EMPRESARIAL

Os desafios para a jornada da inovação foi tema 
abordado em evento na Amcham Joinville

Em um contexto de mudanças tecnológicas constantes, a busca por soluções para inovar em produtos, processos e 
serviços se tornou uma premissa essencial para manter a perenidade dos negócios. Como as empresas estão es-

truturando as suas jornadas de inovações e quais os resultados obtidos até o momento foram os temas discutidos no 
Fórum de Inovação promovido pela Amcham-Joinville. 

Sergio Cavalcante, CEO CESAR, Anderson de Andrade, 
CEO A2C, Luiz Fernando Diniz, CPO WebMotors e Gui-
lherme Lima, Diretor de Relações  Governamentais da 
Whirlpool, participaram do evento e compartilharam as 
experiências de suas empresas sobre o tema.

Como transformar ideias de projetos disruptivos e com 
potencial de trazer bons resultados para os negócios? Cer-
ca de 130 executivos de diversos portes e segmentos tam-
bém estavam presentes, tirando dúvidas, sugerindo solu-
ções e contribuindo para um ambiente de trocas.
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Mercado de capitais no Brasil dá sinais de crescimento

O mercado de capitais passa por um momento de oti-
mismo no Brasil, afirmou Cristiana Pereira, diretora 

de desenvolvimento de empresas da Brasil, Bolsa e Bal-
cão (B3), em evento na sede da Amcham em São Paulo. 
A B3 foi fundada em 2017 por meio da combinação da 
BMF&Bovespa com a CETIP,  prestadora de serviços fi-
nanceiros do mercado de compra e venda de ações fora 
da bolsa.

Para ela, o ano começou com um cenário de recuperação. 
Só nos primeiros meses de 2017, o mercado de ações de-
monstrou uma melhora significativa em comparação com 
os anos anteriores. “Já tivemos três IPOs, sendo que em 
2014, 2015 e 2016 houve apenas um ao ano”, destaca.

A abertura de capital das Movida Rent a Car, Hermes Par-
dini e Azul veem sinalizando uma retomada positiva da 
economia brasileira, assim como a vontade das empresas 
em alavancarem os seus negócios.  A respeito disso, a di-
retora da B3 aponta que há boas oportunidades para em-
presas acessarem o mercado de capitais. 

De acordo com ela, a liquidez é alta e os investidores estão 
ativos. “Hoje, se a gente for olhar a média diária dos volu-
mes na bolsa, estão em torno de oito bilhões de reais. É um 
patamar que cresceu em relação ao ano passado. 
Os investidores ainda estão bastantes presentes no nosso 
mercado”.

Atualmente, 397 empresas estão listadas na bolsa e, juntas, 
soma um valor de mercado de 2,6 trilhões de reais, cerca 
de 40% do PIB. “Em outros países, esse número costuma 
ser maior, por isso, a gente espera que as empresas usem 
os nossos instrumentos de maneira mais ativa”, comenta 
Cristiana.

Diretores da ABRH/Baixada Santista estiveram na 
2ª Edição do CONALIFE, o Congresso Nacional de 
Liderança Feminina ABRH-SP

Djalma diretor regional da ABRHSP Regional 
baixada santista com Tatiane Lima

No dia 31 de maio, aconteceu em São Paulo a segunda edi-
ção do CONALIFE, o Congresso Nacional de Liderança 
Feminina ABRH-SP. O evento foi realizado no Teatro Ce-
tip, do Instituto Tomie Ohtakeo.

Como estão suas relações em um mundo cada vez mais 
conectado?

Conectar-se ao mundo moderno vai além das redes so-
ciais. As conexões estão presentes em todas as formas de 
relações humanas, e tem tanta importância que será o 
tema da segunda edição do CONALIFE. Juntos, vamos 
descobrir como impulsionar a liderança feminina na era 
da conectividade.
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OTIMISMO MARCA CONFERÊNCIA NACIONAL BNI BRASIL 2017

Evento comemorou oito anos de sucesso da organiza-
ção com participação do CEO BNI Global, Graham 

Weihmiller, e diversos diretores internacionais. Com 100 
equipes em 30 cidades e faturamento de R$ 308 mi nos 
últimos 12 meses, BNI Brasil é um dos quatro países que 
mais cresce no mundo.
 
No  dia 08 de julho, foi realizada na cidade de São Paulo 
a IV Conferência Nacional BNI Brasil 2017, encerrando 
a Conferência de Diretores Nacionais das Américas, ini-
ciada no dia 05. O evento contou com a presença de qua-
se 500 convidados, entre membros e diretores de países 
como Argentina, Chile, Colômbia, EUA, México, Peru e 
Portugal. “Esta foi a convenção mais internacional que já 
fi zemos. Ela refl etiu o crescimento em tamanho e diver-
sidade que estamos experimentando em todo o mundo”, 
declarou Marcos R. Martins, CEO BNI Brasil.

Na abertura da cerimônia, Marcos relembrou um pouco 
da história da organização que trouxe para o país há oito 
anos atrás. “Quando conheci o BNI, percebi que tinha en-
contrado algo muito especial, pois unia os mesmos valores 
profi ssionais e pessoais em que eu acredito. O principal 
deles, Givers Gain, traduzido como Ganhar Contribuin-

do, hoje faz mais sentido do que nunca e prova que cola-
boração é a chave do sucesso, tendo em vista que somos 
uma empresa que tem crescimento contínuo, mesmo em 
um cenário de crise econômica”, afi rmou.

Pela primeira vez no Brasil, Graham Weihmiller, CEO 
BNI Global, fi cou impressionado com o que viu no país.

 “É incrível a energia do povo brasileiro, sua paixão e re-
ceptividade! Não é à toa que o BNI Brasil é hoje um dos 
mais importantes do mundo e está entre os quatro países 
que mais cresceram nos últimos meses”, disse. Em nome 
do BNI Global, Graham entregou a Marcos um prêmio 
especial pelo seu feito no Brasil.

O fundador do BNI Global, Ivan Misner, também marcou 
presença na abertura da conferência através de uma men-
sagem especialmente gravada em vídeo, em que destacou 
a importância da aplicação do conceito de “accountabi-
lity”, destaque nos treinamentos realizados na Conferên-
cia de Diretores Nacionais das Américas. “O respeito às 
regras e a prestação de contas de forma colaborativa são 
fundamentais para a nossa organização. Accountability é 
a chave do sucesso”, anunciou.
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PALESTRAS – Após a abertura, teve início um ciclo de 
seis palestras organizado entre dois auditórios, com tra-
dução simultânea. Na primeira delas, Marcos R. Martins 
mostrou através de paralelos com estudos da neurociência 
que um dos fatores que explica o sucesso do BNI há mais 
de 30 anos é a resiliência. 

“Esta é a capacidade que uma pessoa ou empresa tem de 
se recuperar do estresse e da adversidade. É comprovado 
que a resiliência é o maior determinante da felicidade do 
ser humano. Então, modele seu negócio de acordo com 
fatores que criam condições de superar quaisquer desafios 
e obtenha sucesso também ”, enfatizou.

O CEO Global, Graham Weihmiller, falou na sequência 
sobre os “10.5 passos para o sucesso do seu negócio”. Entre 
fatores como alinhamento, paixão, planejamento, gestão 
e investimentos, chamou a atenção o último passo: give 
back. “Retornar, dar de volta o que recebemos da comuni-
dade é essencial para o sucesso pessoal e profissional. Esta 
responsabilidade define o papel do homem de negócios no 
mundo de hoje”, destacou.

Ainda no primeiro ciclo de palestras, Camila Nasser, dire-
tora BNI Rota das Bandeiras, falou sobre “Accountability 
como ferramenta estratégica de crescimento das equipes”. 
Já Eugênio Elyseu, diretor BNI Belo Horizonte e MG, 
palestrou sobre o segredo de equipes que faturam R$ 12 
milhões por ano. Encerrando a rodada, Gonzalo Checa, 
presidente e diretor nacional BNI USA, discorreu sobre 
“Execução, a disciplina de fazer as coisas”.

Na segunda rodada de apresentações, António Afonso, di-
retor executivo BNI Portugal, tratou de “Fatores críticos 
de sucesso e equipes BNI feitas para vencer. O tema de 
Lorena Medina, diretora BNI México foi “Accountability é 
ótimo! Comece por você!”. Finalizando o ciclo, Y.P. Lai, di-
retor BNI Tailândia, Vietnã e Filipinas, ensinou o segredo 
das referências mágicas e do crescimento através da con-
fiança nos relacionamentos.

PREMIAÇÕES – Ponto alto da conferência, o Prêmio 
de Excelência em Networking reconheceu os melhores 
membros e grupos em categorias como maior número 
de reuniões 1 a 1, referências, negócios fechados e per-
formance, entre outras. Também receberam homenagens 
todos os palestrantes internacionais por terem vindo 
ao Brasil compartilhar seus conhecimentos. O evento 
foi encerrado com um grande coquetel de celebração e 
networking.
 
BNI BRASIL EM NÚMEROS
Membros: 3,5 mil – 30 cidades, estados de SP, RJ, MG, PR
Negócios fechados: R$ 308 milhões nos últimos 12 meses

Fonte: BLOG OFICIAL BNI BRASIL | MARCOS R 
MARTINS - C
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A INOVAÇÃO INEVITÁVEL E OS JOVENS POR: WELSON Diretor Comercial do Fliig

A Atualmente, quando falamos dos jovens, podemos 
encontrar perfis muito distintos. Alguns são aliena-

dos devido ao excesso de informações outros, à total falta 
dela. Além disso, algumas universidades do tipo “delivery”, 
que visam apenas o lucro, acabam jogando no mercado de 
trabalho muitos formandos despreparados para exercer 
suas funções técnicas. Muitos têm pressa e querem de-
mais, porém nada realizam.

Por outro lado, felizmente, também é possível sim, ver 
uma geração de jovens antenados, trocando informações 
e compartilhando conhecimento nas redes. Alguns, inclu-
sive, desenvolvendo suas próprias startups com o objetivo 
de solucionar problemas sérios desta nova fase chamada 
de “Revolução Digital”.

Aqui no Brasil nós já temos uma corrente fluindo rumo 
ao futuro, existem muitos jovens visionários, engajados 
em projetos inovadores. Mas se compararmos com países 
como Estados Unidos, Israel e também representantes da 
Europa e Ásia, ainda estamos muito atrasados nessa cor-
rida.

Para que consigamos acompanhar toda essa inovação é 
importante compreendermos para onde o mundo está ca-
minhando, onde tudo será conectado por IPs. Atualmente, 
nós temos as soluções de IoT (internet das coisas), dimi-
nuindo os espaços geográficos e a taxa de inovação segue 
aceleradíssima, trazendo grandes transformações. Os mo-
delos de negócios 100% dependentes das tecnologias são 
uma realidade, como Uber, Airbnb, Whatsapp, Snapchat 
e tantas outras ferramentas. Estamos em um mundo que 
segue em direção à robótica, redes neurais compondo a 
Inteligência Artificial.

A geração Millenials está acompanhando essa evolução, 
eles estão chegando com tudo, assumindo novas e impor-
tantes posições nas organizações. Alguns deles possuem 
conhecimento para mudar estrategicamente a estrutura 
hierárquica das empresas, tornado-as organizações expo-
nenciais como o Facebook, Amazon, Waze, Netflix e Goo-
gle. Esse tipo de empresa busca mudar a forma de fazer 
negócios para acompanhar o mercado até 10 vezes mais 
rápido que as concorrentes que ainda operam de forma 
linear.
Os jovens podem trazer esse novo olhar, fazendo uma lei-
tura mais rápida e criativa das necessidades de seus consu-
midores do mercado atual. E, certamente, não precisarão 
esperar 20, 30 anos pelo sucesso como seus pais ou avós 
esperaram.

Este mundo, para o qual estamos caminhando rapidamen-
te, é “100% tecnológico” e gerará impactos tremendos no 
modo de vida e trabalho que temos hoje. Existe uma esti-
mativa de que teremos 90% menos advogados no mundo e 
mais casas sendo construídas por impressoras 3D.

A expectativa é que todos nós tenhamos uma impressora 
3D em casa, para imprimir os produtos que quisermos, 
desde roupas, bolsas, sapatos, até utensílios domésticos. 
Os carros serão totalmente autônomos e conduzidos tec-
nologicamente, um mundo que será abastecido exclusiva-
mente por energia elétrica produzida através da tecnologia 
de captação de luz solar e com distribuição homogênea. A 
forma de aprendizado que conhecemos hoje será extinta, 
tudo dependerá da tecnologia.

Então, eu pergunto: Teremos condições de não ficar co-
nectados 24 horas por dia? E já antecipo a resposta: Não, 
não teremos esta opção.

Por fim, acredito que há grandes chances de termos uma 
geração de jovens bem sucedidos. Mas é óbvio que este 
resultado depende de algumas variáveis importantes, tais 
como o geo-social, intuição metafísica, hereditariedade e, 
a mais importante, a própria força de vontade desse jovem 
de querer participar de um futuro que está sendo cons-
truído hoje e que, em cinco anos, apresentará um cenário 
muito diferente do que temos hoje.

Autor: Welson Marinho, Diretor Comercial do Fliig, 
ferramenta de comércio eletrônico, que permite que o 
consumidor escolha quanto e como quer pagar.
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Atendimento ao cliente e sua importância no cenário empresarial 

O atendimento ao cliente é uma das formas mais im-
portantes para se fechar um negócio. Pode-se enten-

der que é na linha de frente de uma empresa que todo o 
processo de vendas se inicia. O jeito como você trata um 
cliente vai direcioná-lo por toda a compra, e sem dúvidas, 
o sucesso depende fundamentalmente de como as deman-
das de seus clientes são satisfeitas, visto que eles são os 
principais protagonistas.

            Hoje, empresas no mundo todo buscam melhorar 
o atendimento, algumas tem sites ou números telefônicos 
especializados para o SAC, e outras ainda disponibilizam 
redes sociais para facilitar o acesso do consumidor. Além 
disso, existem cursos especializados em atendimento, tan-
to online quanto presencial, pagos ou gratuitos, possibili-
tando que a empresa agregue valor à qualifi cação de seus 
colaboradores. 

Atender bem não signifi ca somente tratar adequadamente 
o cliente, pois profi ssionalismo e esforço em entender a 
sua real necessidade também são essenciais para um aten-
dimento de excelência.
            Outro aspecto a ser considerado nesse processo é 
atenção quanto ao tipo de reclamações, uma vez que são a 
referência de como está o atendimento da empresa. Se um 
cliente vai até seu empreendimento para fazer uma recla-
mação é porque acredita que vai ser atendido, ele confi a na 
empresa, e caso a queixa não seja acolhida a propaganda 
negativa poderá ser de grande proporção. Já para aque-
la empresa cujo cliente está insatisfeito, mas não reclama, 
essa proporção pode ser muito maior, pois entende-se, 
neste caso, que o cliente deixou de dar uma segunda chan-
ce ao seu negócio.
Todas as empresas devem prestar atenção no atendimen-

to, não colocando o foco somente nas vendas, mas igual-
mente na satisfação do consumidor. Quando satisfeito o 
comprador sempre retorna e se torna um aliado ao passo 
em que se transforma em um multiplicador de opiniões 
trazendo novos clientes e proporcionando vantagens por 
meio da famosa propaganda “boca a boca”.

O atendimento, portanto, é uma arma poderosa. E quando 
não é bom, a qualidade dos produtos ou os preços atraen-
tes nem sempre são sufi cientes para manter a concorrên-
cia. Um atendimento de excelência surte grandes efeitos e 
certamente pode impactar, inclusive, no sucesso para sua 
empresa. Pense nisso!
 
Autora: Millena Nepomuceno Saraiva. Cursando Apren-
dizagem em Vendas pela Faculdade Senac de Barbacena 
– MG.
 

Por : Millena Nepomuceno Saraiva 
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ENTREVISTA ESPECIAL:  Qual é a sua Estratégia?

Entrevista com o professor, consultor e escritor Dobson 
F. Borges, um dos grandes nomes do Brasil, quando o 

assunto é Estratégia. O tema da vez é a Estratégia e a Crise 
onde o professor Dobson propõe tanto reflexões quanto 
caminhos para superar a Crise e se tornar cada vez melhor 
e mais distinto da  concorrência. Confira os principais tre-
chos deste debate de boas ideias e dicas poderosas a seguir. 
Boa leitura a todos.

REVISTA: QUAL A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA 
PARA UMA EMPRESA, PRINCIPALMENTE EM MO-
MENTOS DE CRISE?

Em todas as organizações que sou convidado a ir, costu-
mo levar na bagagem três perguntas que tem um pode-
roso link com o seu pertinente questionamento: ‘se a sua 
companhia deixasse de existir, 
(1) os seus clientes sentiriam falta? 
(2) em caso afirmativo, do que mais sentiriam falta? e 
(3) qual seria o esforço deste seu cliente encontrar uma 
empresa parecida com a sua, isto é, que oferece produtos 
e serviços semelhantes aos ofertados por aqui? Em outras 
palavras, estamos agregando valor, temos diferenciais e 
estamos fazendo a diferença, ou seja, contribuindo com 
o sucesso dos nossos clientes? Resumindo, por mais que 
uma organização trabalhe duro, por mais maravilhosa que 
seja a cultura da empresa, por mais que a motivação ou os 
produtos sejam bons, se não tiver uma boa Estratégia, todo 
o resto estará em risco, ainda mais em tempos de Crise! A 
Estratégia é direcionamento – é fazer as coisas acontece-
rem consistentemente, para chegar num claro futuro dese-
jado; é inovação – é gerir três caixinhas ao mesmo tempo: 
o presente (levando à máxima potência o negócio atual), 
o passado (esquecendo-o seletivamente, desapegando de 
antigas práticas) e o futuro (permitindo que o novo entre, 
reinventando o modelo de negócio); é escolha – é fazer 

escolhas específicas que levará a sua companhia à vitória. 
Cabe aqui a pergunta: ‘O que é VENCER para você?’. Com 
esta resposta em mãos, faça uso do que tenho aconselhado 
meus clientes e alunos: ‘Ao invés de se preocupar com o 
futuro (ou com a crise), se ocupe com ele(a)’.

REVISTA: QUAL O PAPEL DA LIDERANÇA, NESTE 
CONTEXTO?

Gosto e concordo com a fala do Vicente Falconi, conside-
rado o ‘Consultor do Brasil’, quando ele diz que ‘Liderança 
é 70% de tudo’. Aprendi na teoria e pude comprovar inú-
meras vezes que Liderança e Estratégia são inseparáveis, o 
que significa afirmar que pouco adianta ter uma Estratégia 
bem definida, mas não ter uma Liderança capaz de fazer 
a organização implementar aquilo que foi planejado. Na 
mesma sintonia, de que vale um líder sem uma estratégia 
definida que conduzirá a empresa para se tornar melhor 
do que ela era antes ou até mesmo única no que faz?

No meu último livro – ‘Como Vencer a Crise’, lançado re-
centemente, a Liderança representa um dos três caminhos 
para superar a Crise (a Estratégia e a Inteligência Espiritu-
al são os dois outros pilares). Nele, faço uma provocação 
(para mim, comprovação) de que a quantidade de livros 
e cursos existentes sobre Liderança está diretamente pro-
porcional à escassez de líderes no mundo. No livro faço 
uma reflexão orientada no trabalho de uma das pessoas 
mais geniais dos nossos tempos, o doutor Ômar Souki, 
reforçando as sete chaves da Liderança que são: Iniciati-
va; Missão Impossível; Criatividade; Comunicação; Ação 
Eficaz; Energia Infinita e Congruência. Ao exercitar estas 
chaves o gestor poderá fazer valer a sua liderança e estará 
cumprindo o que ao meu ver é o seu principal papel: fazer 
as coisas acontecerem, através de suas equipes, criando, ao 
mesmo tempo, novos líderes.

REVISTA: QUE ORIENTAÇÃO O SENHOR DÁ PARA 
AQUELES LÍDERES E EMPRESAS QUE AINDA CON-
SIDERAM A ESTRATÉGIA ALGO DISTANTE DA RE-
ALIDADE?

Este sentimento é válido e justificável por diversos fato-
res, tais como pré-conceito, tentativas frustradas, imposi-
ções, medo do novo, complexidade do processo, falta de 
tempo... Contudo, quando analisamos as empresas mais 
bem-sucedidas, inclusive chegando até a desempenhos 
extraordinários, mais de 74% delas possuem um processo 
formal de execução de suas Estratégias. 
Existe uma disputa – às vezes clara, outras obtusa – da de-
dicação do nosso precioso tempo e a isso chamo de Rede-
moinho (gestão operacional) versus Bússola (gestão estra-
tégica). O alerta aqui é que percebendo ou não, a operação 
consome cem por cento ou mais do tempo, não sobrando 
tempo para dedicar também ao futuro, ou seja, questões 
estratégicas fundamentais. Como relata um dos gurus da 
Estratégia, Govindarajan, ‘os líderes dificilmente se lem-
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bram de que o futuro é agora. Ele deve ser construído dia 
após dia, um pouco de cada vez, começando com o que 
você faz hoje que acrescenta algo novo ao que foi feito on-
tem’.

REVISTA: QUAL O CAMINHO A SEGUIR?

Neste contexto, o meu desafi o como consultor foi estudar 
modelos de análise e refl exão da Estratégia – diga-se de 
passagem, muitos extremamente complexos –, e construir 
um modelo relativamente simples, para aproximar a Es-
tratégia das empresas, independente da origem, tamanho 
ou  segmento. A resposta a este desafi o originou o Modelo 
L.E.I. e refere-se a cinco grupos de perguntas-guiainter-
-relacionadas e refl exões nas quais podemos nos debruçar 
e estabelecer a Estratégia. São elas: 

1. Qual é o Propósito da sua organização? (identifi cado 
nas origens da organização – o seu por quê, resultado da 
intersecção dos talentos únicos da empresa com as neces-
sidades do mundo);

 2. Onde Atuar e A quem Servir? (Onde Atuar especifi ca o 
seu campo de jogo – região geográfi ca, tipos de produto, 
segmentos de consumo, canais de distribuição, estágio de 
produção. Além disso, será preciso identifi car que Fato-
res Chave de Êxito (FCE) quer satisfazer em cada um dos 
segmentos escolhidos. Também é preciso ter claro quem é 
seu cliente, o que ele valoriza, porque ele compra de você, 
o que signifi ca ter muito claro a quem a empresa se dirige, 
quem são seus clientes e ainda que necessidades desejam 
satisfazer); 

3. Como Atuar e Com Quem? (Isso signifi ca dizer que 
precisamos descobrir qual é a nossa Vantagem Compe-
titiva – em comparação aos principais concorrentes – e 
qual é a nossa Proposta de Valor – o conjunto de atributos 
requeridos pelos clientes que integram um determinado 
segmento de mercado; nesta etapa também reforça quem 
são os verdadeiros concorrentes, o que fazem e em quais 
dimensões estratégicas competem entre si); 

4. Quais Atividades e Competências Estratégicas? (Identi-
fi cando quais as áreas/departamentos/funções são essen-
ciais para a sua Estratégia, bem como quais são as Com-
petências necessárias para que seja possível ser o melhor, 
o único ou o mais diferenciado na implementação da Es-
tratégia); e 

5. Quais são as Capacidades-chave e Sistemas de Gestão 
requeridos? (Que capacidades humanas, tecnológicas, ou-
tros intangíveis, fi nanceiras e físicas a Estratégia planejada 
demandam da organização? Por fi m, qualquer empresa 
que entra em campo para Vencer precisa ter um sistema 
de gestão, estrutura e indicadores alinhados com a Estra-
tégia desenhada). Ao passar pelas etapa de 1 à 5, estamos 
realizando um processo de análise e refl exão da Estratégia 

e, ao inverter o processo, isto é, da 5 para a 1, estaremos 
perpassando pelo processo de Tomada de Decisão. É um 
caminho simples que pode ser utilizados como guia para 
refl etir e determinar a Estratégia de qualquer organização.

REVISTA: PARA FINALIZAR, QUAIS AS SUAS 
ORIENTAÇÕES PARA QUEM DESEJA SOBREVIVER 
À CRISE E A PROPERAR?

Se o mundo mudou, temos que mudar a forma de ver e in-
teragir com o mundo. Você há de concordar comigo que a 
mudança sempre existiu, porém é a própria mudança mu-
dou. A novidade é a mudança estrutural (estrutural por-
que as forças atuantes de hoje podem minar a estrutura 
existente de um mercado ou setor específi co, colocando-o 
em risco de redução ou até extinção), isso é o que afi rma a 
voz mais infl uente do mundo dos negócios: Ram Charan. 
Faz-se necessário liderar o negócio de dentro para fora e 
de fora para dentro. 
Como com quem está dirigindo um carro, uma fração do 
tempo dedicado a monitorar o painel de controle e a outra 
grande parte do tempo deverá ser cada vez mais investida 
em olhar para fora, averiguando a pista, o movimento, os 
outros carros... Se dirigismos nossos negócios somente de 
olho no painel, defi nitivamente iremos bater. 

As pessoas geralmente não percebem esses sinais de alerta 
na pista porque estão voando baixo’, imersas nos detalhes 
operacionais diários de seu negócio (redemoinho).Para 
superar a Crise e prosperar chegando ao futuro desejado, 
é necessário construí-lo dia após dia. 

É preciso encarar este desafi o com paixão, disciplina e fé 
inabaláveis. Por fi m, a minha última orientação é que cada 
líder ou gestor exercite integrar este poderoso tripé: Lide-
rança, Estratégia e Inteligência Espiritual.
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REVISTA: O QUE VEM A SER INTELIGÊNCIA ESPI-
RITUAL?

A base de qualquer Estratégia é estruturada com três ti-
pos de capital: humano (competências estratégicas), orga-
nizacional (cultura, liderança, alinhamento, trabalho em 
equipe) e informacional (informações estratégicas). Estes 
três capitais constituem os ativos intangíveis de uma or-
ganização. Diga-se de passagem, cada vez mais, os ativos 
intangíveis vêm se tornando decisivos para a criação de 
valor sustentável. 

A minha tese condiz em acrescentar a estes três capitais o 
Espiritual, que atua ampliando à máxima potencia o nível 
de consciência e engajamento das pessoas, no que tange 
o Propósito e a Estratégia da corporação. É o patrimônio 
que extraímos de nossos mais profundos valores e prin-
cípios, propósitos fundamentais e motivações mais eleva-
das, na busca de um modo de encaixá-los em nossa vida e 
em nosso trabalho. Confere às pessoas significado, sentido 
e conexão emocional poderosa com o que se faz, fontes de 
alegria e felicidade para todos nós.

SAIBA MAIS SOBRE DOBSON F. BORGES

O professor Dobson tem conquistado destaque no cenário 
nacional, quando o assunto é Estratégia. Expert em apoiar 
as companhias na transformação da estratégia em ação, 
seja como consultor, assessor, professor ou membro de 
conselhos de administração, ele tem contribuído com di-
versas organizações de segmentos distintos, no que tange 
ao design da estratégia e a sua execução. Autor dos livros 
‘A Espiritualidade das Organizações’, do ‘A Alma do Ne-
gócio’, do ‘Os Es da Gestão’ e do ‘Como Vencer a Crise’. 
Conceituado professor de Estratégia nos cursos de MBA 
e de pós-graduação de importantes instituições brasilei-
ras. Em 2014, foi convidado para ser professor associado 
da ESADE Business School, uma das mais conceituadas 
escolas de educação executiva do mundo.Dobson Borges 
tem recebido vários prêmios e reconhecimentos por sua 
contribuição ao mundo dos negócios.

dobsonfborges@gmail.com
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Gestora de Recursos Humanos entre os Top 5 of Mind da área, palestra sobre Gestão de Pessoas em 
Tempos Líquidos, pela ABRH SP Regional Baixada Santista

Aconteceu na sexta-feira, dia 21 de julho, na FGV de 
Santos, mais uma edição do + Café + Gestão, even-

to promovido mensalmente pela Associação Brasileira de 
Recursos Humanos – ABRH SP (Regional Baixada San-
tista), que visa a disseminação e troca de conhecimentos 
voltados para a gestão de pessoas.

A palestrante Daniele Matos, com mais de 10 anos de 
experiência na área, discorreu a um público de mais de 
60 pessoas, entre profissionais de RH e gestores de outas 
áreas, transmitindo sua trajetória junto à gerência de RH 
do Grupo Kantar, do segmento de gestão da informação e 
líder mundial em análise de dados, insights e consultoria. 
Daniele atualmente responde pelo RH da unidade Kantar 
IBOPE Media, bastante conhecido no mercado.
 
Daniele também desenvolve atividades voluntárias na 
área, dentre elas está à frente Diretoria da ABRH SP Re-
gional Sorocaba e concorre pelo segundo ano consecutivo 
ao Top of Mind de RH, premiação conhecida como o “Os-
car de RH”, na qual foi indicada como uma das 05 profis-
sionais mais lembradas no Brasil na categoria de Jovem 
Talento de RH.

Considerando um mundo, que hoje está marcado pela 
instabilidade e velocidade, sinalizando fluidez, volatilida-
de, incerteza e insegurança, a Kantar aplica práticas de RH 
voltadas para a inovação, desenvolvimento de liderança, 
engajamento e valorização dos funcionários, que geram 
confiança e contribuíram para que fosse novamente con-
siderada uma das melhores empresas pra se trabalhar, na 
região de Barueri/SP, segundo o GPTW – Great Place to 
Work.

Fonte: Elisete Helena Gonçalves , Consultora de Recursos 
Humanos e integra a Diretoria de Eventos da ABRH SP 
Regional Baixada Santista.
 

38











Revista Empresários esteve presentes no CONARH 2017 a convite da diretoria  ABRH/Baixada San-
tista

Nos dias 15 e 16/08, ocorreram as caravanas da ABRH 
Baixada Santista rumo ao CONARH 2017, maior 

evento de RH da Américas, cerca de 22 pessoas que tive-
ram a oportunidade de participar deste importante acon-
tecimento. Entre as presenças mais marcantes, podemos 
destacar o presidente da ABRH SP, Sr. Theunis Marinho, 
a presidente da ABRH Brasil, Sra. Elaine Saad, além do 
prefeito da capital, Sr. João Doria Jr.

O diretor regional da Baixada Santista, Djalma Moraes e 
sua equipe formada pelo vice-diretor, Paulo Queija e das 
diretoras, Raquel Emiliano e Elisete Helena Gonçalves 
(eventos), Tatiane Lima (relações com associados e par-
cerias), Regina Célia Tavares (grupos de estudos) também 
prestigiaram o evento.
 
O prefeito de São Paulo João Doria participou da 
43ª edição do CONARH.
 
O prefeito de São Paulo João Doria participou da 43ª edi-
ção do CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de 
Pessoas. Promovido pela ABRH-Brasil com a copromoção 
institucional da ABRH-SP, o evento aconteceu no período 
de 15 a 17 de agosto, no São Paulo Expo, na capital pau-
lista.

Doria esteve no palco do evento e falou do Programa Tra-
balho Novo, iniciativa da prefeitura de São Paulo que pro-
move a reinserção da população em situação de rua no 
mercado de trabalho. Apoiadora do programa, a ABRH-
-SP tem feito a intermediação com os RHs de empresas 
empregadoras para facilitar a contratação dessa popula-
ção. McDonald´s, Fran´s Café e Vivenda do Camarão já 
atenderam ao chamado da Associação.

Além da participação do prefeito, o CONARH deste ano 
teve uma programação intensa com 47 atividades no con-
gresso, entre palestras, painéis e talk shows. Forão três dias 
de imersão na vanguarda da gestão de pessoas onde foram 
discutidos  temas como: carreira na Era da Transforma-
ção Digital, os líderes do século 21, mentoria e coaching 

e outros relacionados ao dia a dia das empresas e à atual 
conjuntura econômico-política do Brasil.

“Outro assunto que esteve presente é o crescimento signi-
ficativo de startups. Acreditamos que a combinação deste 
modelo de organização, que está revolucionando o merca-
do de trabalho, com as empresas tradicionais vai enrique-
cer o evento com conteúdo e inovação”, afirmou Sandra 
Gioffi, diretora do CONARH.
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