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Reforma Trabalhista: como ficam os bancos de horas e as horas extras?

Com a Reforma Trabalhista já sancionada, as empre-
sas deverão se adequar a uma nova realidade. Pontos 

que terão importantes modificações são os relacionados 
aos bancos de horas e horas extras, que se tornarão mais 
simples.

Enquanto a nova lei não entra em vigor, o que se observa é 
uma grande burocracia para a implementação dos bancos 
de horas e horas extras aos trabalhadores, sendo que até 
então só era permitido agir meio de convenção ou acordo 
coletivo (sempre com a participação da entidade sindical)

“Essa é uma mudança estratégica, pois a empresa poderá 
utilizar o trabalho adicional em casos de emergências ou 
sazonalidades sem ter que arcar com valores adicionais no 
momento. Em contrapartida, o empregado não perde es-
sas horas, pois terá um prazo para descansar no momento 
que achar interessante e em comum acordo com o em-
pregador ou, caso isto não ocorra, receberá as horas com 
o adicional mínimo de 50% como horas adicionais ou de 
acordo com o estipulado em convenção coletiva”, explica 
Celso Bazzola, diretor executivo da Bazz Consultoria.

O diretor complementa que com a regra ficará fixado o 
prazo de 6 meses para compensação das horas trabalhadas 
adicionalmente, salvo em casos de rescisão que deverão 
ser convertidas em horas extras, adicionado o percentual 
mínimo definido nessa lei de 50%.
“Os acordos poderão ser pactuados de forma individual 
e por escrito, desde que a compensação ocorra no perío-
do máximo de seis meses. Passa a ser permitido o regime 
de compensação de jornada estabelecido por acordo in-
dividual ainda que tácito (sem necessidade de ser escrito) 
para a compensação horas no mesmo mês”, complementa 
Bazzola.

Mas, mesmo assim são precisos alguns cuidados, como 
a definição de regras claras e que haja a concordância de 
todos os envolvidos, respeitando os prazos de compensa-
ção (6 meses) ou pagamento de horas adicionais, caso não 
haja o descanso no tempo definido por lei.
Ponto importante é que nesses casos as mudanças terão 
validade para todos, desde que haja concordância, bastan-

do seguir os critérios e o de acordo dos envolvidos.



Contrato de Trabalho Intermitente começou a valer em 11 de novembro

Sancionada em julho pelo presidente Michel Temer, a 
Reforma Trabalhista, que atualiza vários pontos da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), entrou em vi-
gor em novembro regulamentando um tipo totalmente 
novo de contrato: o trabalho intermitente.

Esse vínculo empregatício permitirá a empregados firma-
rem mais de um contrato de trabalho assinado e com di-
ferentes empregadores, pois seu comprometimento com 
a empresa será temporário, ou de acordo com as necessi-
dades do contratante.  “Nesse acordo, o empregado fica à 
disposição da empresa até ser convocado, com a condição 
dessa chamada acontecer com no mínimo três dias de an-
tecedência por parte do empregador”, explica Anna Maria 
Godke, sócia da área trabalhista do Godke Silva & Rocha 
Advogados.

No caso de duas chamadas se sobreporem, caberá ao fun-
cionário decidir em até um dia útil para qual empresa ele 
irá se deslocar, sem o peso da rejeição da outra parte. “Será 
um vínculo muito usado entre consultorias e outros pres-
tadores de serviços sazonais”, aposta Anna. Por um lado, 
o trabalho intermitente resguarda empresas de eventuais 
problemas com trabalhadores autônomos, já que o em-
pregado enquadrado nesse tipo de contrato passa a estar 
subordinado às diretrizes da companhia. Por outro, o em-
pregado terá todos os benefícios previstos na CLT.

Mas Anna alerta para uma diferença na remuneração. “O 
texto da nova lei exige que o empregado seja pago ime-
diatamente após a prestação do serviço, juntamente das 
férias, décimo terceiro, FGTS e eventual recolhimento de 
Imposto de Renda proporcionais ao tempo de trabalho re-
alizado”. Se houver horas extras ou trabalho em finais de 
semana, prevalecem as leis da CLT.

A advogada completa dizendo que o salário parte de um 
mínimo de duas vezes o teto da remuneração do INSS, o 
que atualmente equivale a cerca de R$11.000,00. O salá-
rio firmado em contrato também não pode ser menor do 
que os vencimentos de um funcionário regular. “Um exe-
cutivo que chegue para ocupar temporariamente a vaga 
de outro que ganha R$20.000,00 não pode receber menos 
que esse valor. A partir daí, vale a regra da proporciona-

lidade por tempo de trabalho exercido”, explica a sócia 
do Godke Silva & Rocha Advogados. Poderão constituir 
contratos de trabalho intermitente somente profissionais 
com ensino superior completo.
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ENGAJAMENTO Home office é opção para 55% dos trabalhadores corporati-
vos no Brasil, segundo pesquisa

O home office é uma prática que vem ganhando espaço 
no Brasil e que deve crescer ainda mais com a mu-

dança na legislação trabalhista. 55% das pessoas por aqui 
fazem pelo menos um dia de home office por semana, de 
acordo com uma pesquisa realizada pelo Spaces – espaço 
de trabalho flexível original de Amsterdã, que inaugurou 
sua primeira unidade no Brasil em junho. 
A pesquisa foi realizada previamente à chegada da empre-
sa ao Brasil.

Mesmo assim, o home office pode ser um desafio, pois é 
necessário adaptar o trabalho à rotina da casa. “Nem sem-
pre a pessoa possui a estrutura ou o ambiente necessários 
para trabalhar de casa todos os dias, o tempo todo.

 Por exemplo, poucas pessoas têm um espaço propício 
para uma reunião em casa. Sem contar que existe a ques-
tão das outras pessoas que vivem no local, filhos, etc., que 
podem interromper momentos de trabalho importantes”, 
comenta Otávio Cavalcanti, diretor do Spaces no Brasil. 

“Por isso, temos visto que o trabalho remoto tem sido 
acompanhado, também, de um crescimento na oferta de 
espaços de coworkings, por e xemplo”, acrescenta.

A demanda por atenção da família é um desafio para 43% 
das pessoas, enquanto os barulhos da casa, como máqui-
nas de lavar e campainhas, se mostram um incômodo 
para 40% das pessoas. Outros pontos também podem se 
tornar empecilhos, como a questão da tecnologia. 
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TODAS AS PESSOAS SÃO MOTIVÁVEIS! POR: DANIEL GODRI JUNIOR

Arrisco aqui a escrever algo perigoso. O fato de dizer 
que todas as pessoas são motiváveis. Isto porque dá a 

impressão pelo título do artigo que sempre a culpa de um 
sujeito produzir abaixo do que poderia produzir é culpa 
de seu gestor imediato. Mas Não, nem sempre é!
Quando dizemos que todas as pessoas são motiváveis que-
ro dizer apenas que qualquer pessoa pode ser motivada 
por algo. Seja um cargo, uma empresa diferente, uma fun-
ção, outro ambiente e porque não um gestor melhor!
Porém também é certeiro afirmar que há pessoas que de-
finitivamente estão no lugar errado, na empresa errada e 
na atividade errada.

Para estes geralmente palavras não são suficientes para 
motivá-los a mudar. Faço um paralelo para entender: 
uma planta tem um determinado tipo de solo para cres-
cer sadia, florescer e dar frutos. Por mais cuidados que 
possamos e devemos ter com uma planta se ela estiver no 
solo errado não chegará ao perfeito crescimento.

Cabe ao gestor de recursos humanos descobrir o DNA 
motivacional de cada indivíduo. Tamara Lowe fala do 
DNA como sendo: Desejos, Necessidades e Agraciações.
Os desejos são coisas que nascem com as pessoas e são 
forças interiores que levam alguém a agir e se dividem em 
desejos de conexão ou desejos de produção. Os primeiros 
são pessoas que em primeiro lugar querem um ambien-
te leve, cooperativo, com trabalho em equipe. Os outros, 
com desejo de produção priorizam resultados, metas, 
competitividade.

As necessidades por sua vez são os requisitos essenciais 
que devem ser cumpridos por alguém para que a pessoa 
se sinta satisfeita. Também se dividem em necessidades de 
estabilidade ou de variedade. Como o nome já diz algu-
mas pessoas priorizam a estabilidade, a rotina, o seguro, 
a carreira enquanto outros a variedade, a falta de rotina, a 
mudança e as novas experiências.

Ainda temos o sistema de recompensas ou agraciações 

que podem ser internas ou externas. Alguns preferem o 
reconhecimento acima do financeiro, outros priorizam o 
financeiro sobre o reconhecimento. 
O sistema de agraciações é como gostaríamos de ser re-
compensados no caso de um bom trabalho. Alguns prefe-
rem o crescimento profissional, status e remuneração va-
riável e outros priorizam o reconhecimento, o elogio, um 
bom feedback.
Seja qual for o seu DNA motivacional isto não significa 
que tendo um dos dois você deixa de ter o outro. Não. Sig-
nifica que sempre um dos dois é priorizado pelo individuo.

Assim como as plantas (e aqui não falo abobrinhas!) as 
pessoas precisam ser colocadas nos lugares certos, com os 
recursos certos e com as pessoas certas para produzirem 
mais e serem melhores.
E para concluir: você profissional de RH tem regado seu 
jardim?

Daniel Godri Junior é palestrante há quase 20 anos no 
mercado, realizando diversos treinamentos e palestras 
nas áreas de Motivação, Vendas, Atendimento ao Cliente, 
Liderança e Marketing. Especialista em Atendimento ao 
Cliente e Excelência em Serviços pelo Instituto Disney – 
Orlando – Flórida / EUA;

Autor dos livros Mudanças e Oportunidades: 70 dicas 
para você vencer as montanhas do medo na vida e nos ne-
gócios; Venda Mais e Melhor, Sou Campeão por Natureza; 
Deus tem um plano para você e do lançamento Negocia-
ção: a arte de comprar e vender bem!
www.danielgodri.com.br
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A RETOMADA ECONÔMICA E O PAPEL DA GESTÃO CONTÁBIL FINAN-
CEIRA NO CRESCIMENTO DAS EMPRESAS *POR CARLOS MIYAHIRA

No plano econômico, é possível dizer que o pior já 
passou? Alguns indicadores do mercado tendem a 

reforçar a ideia de que sim.

De acordo com levantamentos do IPEA, por exemplo, 
o PIB brasileiro já apresentará crescimento de 0,7% em 
2017 (além de cruzar a barreira dos 2,5% em 2018). 
Outro indicativo interessante é o da balança comercial, 
que acumulou sucessivas altas ao longo do ano. Mesmo 
a produção industrial, um dos campos mais afetados 
pela prolongada crise dos últimos anos, nos deu algumas 
surpresas positivas em 2017.

Não à toa, uma das principais questões discutidas no mer-
cado interno é a retomada econômica brasileira e, mais es-
pecificamente, como é possível aproveitar esse momento 
para otimizar o crescimento de empresas.
Refletindo sobre o tema, acredito que a principal base para 
que uma organização cresça diante do novo fôlego econô-
mico nacional consiste em uma boa gestão das próprias 
finanças pois, afinal de contas, o momento exige a distri-
buição e o uso eficiente dos recursos internos, ações estas 
que poderão se traduzir no aproveitamento de oportuni-
dades e fechamento de novos negócios em uma empresa.

Neste sentido, apresento abaixo 3 dicas de gestão contá-
bil-financeira que poderão auxiliar no crescimento de sua 
companhia.
Tenha informações financeiras sempre atualizadas
Margem de lucro do negócio, acompanhamento de contas 
a pagar e receber, valor patrimonial, potencial para inves-
timentos, entradas e saídas. A base para qualquer traba-
lho competente de gestão contábil-financeira consiste na 
geração de informações relevantes, que serão a estrutura 
necessária para que toda a empresa saiba por onde pode-
rá caminhar. Sendo assim, é tarefa dos contadores e das 
equipes financeiras fornecer dados capazes de impulsio-
nar uma tomada de decisões assertiva por parte dos gesto-
res de um negócio.

Revise controles internos e melhore processos
Implementar e revisar medidas visando o ganho em re-
sultados operacionais, protegendo o patrimônio de uma 
empresa, salvaguardando seus bens e direitos e tornando 
as informações empresariais seguras: estas são as princi-
pais funções dos controles internos e, é dever de qualquer 
contador revisá-los periodicamente em uma organização, 
uma vez que, tais controles aumentam a confiabilidade de 
um negócio perante o mercado e, em um momento de re-
tomada econômica, podem auxiliar na obtenção de inves-
timentos.

Acompanhe a evolução do negócio
Por fim, toda gestão contábil-financeira que almeja con-
tribuir para a geração de resultados em um negócio deve 
incluir um acompanhamento constante da evolução da 
empresa, por meio de ferramentas como as demonstra-
ções financeiras que refletem a posição contábil de uma 
companhia e podem fornecer um quadro preciso de mo-
mentos de uma organização.

As demonstrações financeiras são importantes aliadas em 
diversos momentos de uma companhia, incluindo quan-
do há a possibilidade de compra do negócio, alternativa 
essa cuja ocorrência também tende a crescer em momen-
tos de retomada econômica.

Com tudo isso, percebe-se o quanto uma gestão contábil-
-financeira robusta responde a uma necessidade organi-
zacional indispensável em qualquer empresa, a despeito 
de seu porte. Em momentos de retomada, ela surge como 
uma bússola, direcionando nossos esforços para a melho-
ra do posicionamento de mercado de nossas empresas.

*Carlos Miyahira é sócio da Grounds e especialista na 
área contábil, com experiências em processos de aquisição 
e venda de empresas e operações, do ponto de vista do 
Comprador (Due Diligence) e do Vendedor (Vendor Due 
Diligence), e em consultoria no processo de pós-aquisição.
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LÍDER É AQUELE QUE SABE DELEGAR? POR: CLAUDIA REGINA 
ARAUJO DOS SANTOS

Um dos aspectos fundamentais para o sucesso de uma 
empresa é a capacidade de montar uma equipe com-

petente e, ao mesmo, complementar. Para evitar a sobre-
carga de trabalho, é preciso que o chefe entenda a impor-
tância de delegar tarefas e de organizá-las de acordo com 
as qualidades de cada um.

Antes de tudo, o líder deve conhecer a si mesmo e a seus 
colaboradores, para que identifique o que deve ser feito 
por ele mesmo ou transferido para outras pessoas. Essa 
capacidade de entender as habilidades contribui não ape-
nas para aliviar o trabalho, mas, principalmente, para ga-
rantir melhores resultados.

A confiança na equipe é primordial para que esse processo 
funcione, já que o líder não pode dar conta de tudo sozi-
nho. Tarefas simples, por exemplo, devem ser facilmente 
desempenhadas por outras pessoas. No caso de atividades 
muito demoradas, uma boa ideia é transferir a pesquisa 
inicial ou a parte mais mecânica, de modo que realize ape-
nas a revisão e a aprovação. Assim, sobra tempo para que 
ele realize o trabalho mais relevante, que não poderia ser 
feito por outros membros da equipe.

Outro tipo de atitude que contribui para dividir a carga de 

trabalho é dedicar parte do seu tempo e da sua paciência 
para ensinar os colaboradores a realizar algumas tarefas. 
Isso demonstra que o gestor tem um interesse genuíno 
pelo desenvolvimento da equipe e também pode ajudar 
na identificação das pessoas que podem se tornar o seu 
sucessor.

Porém, para garantir a qualidade do serviço desempenha-
do, o líder precisa estar sempre atento ao que os funcio-
nários estão fazendo e realizar um acompanhamento das 
atividades. Muitas vezes, ele comete o erro de delegar as 
tarefas e esquece-se de auxiliar a equipe para fazer os ajus-
tes necessários.

Evitar a centralização das atividades é essencial para o de-
senvolvimento da qualquer organização. Quando o gestor 
trabalha verdadeiramente lado a lado com seus subordi-
nados, consegue melhorar a qualidade dos resultados da 
empresa e, mais do que isso, contribui com o plano de car-
reira dos seus colaborares.

Claudia Regina Araujo dos Santos, especialista em gestão 
estratégica de pessoas, palestrante, coach executiva e dire-
tora da Emovere You.
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Grupo de empresários completa 4 anos com mais de 16 milhões de negócios 
fechados entre as empresas

O grupo de empresários BNI Indicium, de Santos, com-
pleta quatro anos de formação este mês. Durante o 

período, as mais de 100 empresas participantes foram res-
ponsáveis por mais de R$ 16,6 milhões em negócios fecha-
dos. Essa meta foi alcançada por meio de 7.510 contatos 
referenciados ao longo dos anos.

A metodologia pode ajudar os empresários da Baixa-
da Santista de duas formas. Primeiro para quem precisa 
comprar um produto ou serviço, e pode contar com o BNI 
Indicium, pois possui empresas selecionadas dos mais 
variados segmentos, garantindo assim a qualidade e a se-
gurança em contratar um dos membros. Segundo para 
os que precisam aumentar suas vendas, essas empresas, 
se aprovadas em um processo seletivo, podem compor o 
grupo e receber referências de negócio.

As reuniões acontecem todas as semanas, às quartas-fei-
ras, a partir das 7 horas da manhã, no Mendes Plaza Hotel. 
Um café da manhã é servido para membros e convidados, 
pelo valor de R$ 44,00, pago diretamente ao hotel, além do 
estacionamento incluso.

Durante os encontros cada membro tem a o
portunidade de falar sobre a sua empresa, mostrar produ-
tos e pedir referências de negócios. Os convidados tam-
bém têm um espaço para se apresentar. Toda a reunião é 
comandada pela mesa-diretora, composta pelo presiden-
te, vice-presidente e secretário-tesoureiro.

Por se tratar de uma franquia, após duas visitas, os em-
presários que quiserem continuar a fazer parte do grupo 
precisam passar por uma avaliação de uma comissão, que 
apura se os ramos de atividade dos interessados não con-
flitam com os membros atuantes – não é permitido duas 
empresas do mesmo segmento no BNI – e, em seguida, 
efetuar o pagamento da anuidade para o franqueador.

O sócio-proprietário da Marcasite, Flávio Pinheiro é o 
atual presidente do grupo. Ele já assumiu o cargo na for-
mação, em 2013. “A principal diferença é o tamanho do 

grupo. Na primeira gestão tínhamos um grupo de 20 em-
presários e que cresceu até alcançar 25 membros no fim 
da primeira gestão. Atualmente estamos beirando os 50 
membros. Por esse motivo, os desafios são outros, mas to-
dos trazem um aspecto positivo à nova gestão. 

Muitos membros atuais já têm bastante experiência no 
BNI e podem colaborar mais em manter o crescimento 
saudável do grupo. Diferentemente da minha primeira 
gestão, não precisamos nos preocupar tanto em entender 
os métodos do BNI, pois já conhecemos bastante, portan-
to, podemos focar mais em trazer mais negócios para o 
grupo e fazer tudo funcionar de maneira mais aprimora-
da”, analisa.

Comprometimento que gera resultados
Para ele, o BNI é uma realidade na Baixada Santista e me-
rece atenção dos empresários locais. “Muitos ramos de ne-
gócios podem se beneficiar bastante com o BNI. Tanto as 
empresas quanto os empresários que participam têm bons 
motivos para fazerem parte de um grupo e extrair bons 
resultados pessoais e profissionais”, analisa.

Só este ano, o grupo já movimentou mais de R$ 9 milhões 
entre os integrantes. “A mentalidade na qual o BNI se ba-
seia é: se cada um se preocupar em ajudar o outro a ser 
bem-sucedido, todos terão mais chances de atingir o su-
cesso mais rapidamente. Acredito muito nisso e por este 
motivo me senti confortável e motivado com a filosofia 
aplicada nos grupos do BNI”, enfatiza Pinheiro.
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O brasileiro não está acostumado a realizar o contro-
le de suas finanças. Segundo pesquisa realizada pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 46% dos 
brasileiros não realizam um controle sistemático do seu 
orçamento. A situação já é muito ruim quando estamos 
falando de um indivíduo ou uma família, mas imagine as 
consequências que a falta de um controle eficaz pode tra-
zer para a sua empresa.

Se o empresário não tem noção real de quanto dinheiro 
seu negócio está faturando todo mês, quais são seus gas-
tos fixos ou qual seu lucro real, ele dificilmente conseguirá 
manter suas contas em dia. Segundo dados do Relatório 
de Sobrevivência das Empresas no Brasil, realizado pelo 
SEBRAE, 25% dos empresários que fecharam seus negó-
cios em 2016 apontaram os problemas financeiros, ina-
dimplência e falta de crédito como fatores que contribu-
íram para a quebra da empresa.

Uma organização – seja ela pequena, média ou grande 
– tem uma série de contas a pagar. São fornecedores de 
matérias primas, funcionários, impostos, aluguel e tantas 
outras mais. É praticamente impossível manter o controle 
de tudo sem dedicação e o uso de ferramentas adequadas.
Aqui tocamos em um ponto chave: ter o controle. 
O empresário que fabrica seus itens para venda e paga 
suas contas, mas não entende qual a real dimensão de 
suas entradas e saídas, não possui o controle verdade de 
sua empresa. Controle é saber tudo o que acontece na sua 
organização para conseguir investir no que realmente irá 
trazer longevidade e lucro para o seu negócio.
Micro e pequenas empresas, principalmente as que come-
çaram como um negócio de “uma pessoa só”, às vezes de-
pendem de papel e caneta ou planilhas simples para man-
ter a sua organização. O método pode funcionar por um 
tempo, mas a chance de acontecer um erro é muito gran-
de. Pode ser um esquecimento, uma informação incorre-
ta, um registro duplicado… As possibilidades de erro pre-
cisam ser levadas em conta caso o seu objetivo seja crescer.

O empresário à moda antiga, que depende de papel e ca-
neta, pode um dia perder seu caderno. O que fazer com 
todas aquelas informações que estavam anotadas? No caso 

das planilhas, um simples vírus de computador pode fazer 
as informações de anos de trabalho desaparecem comple-
tamente.

Talvez você não entenda a importância de ter essas in-
formações, de modo prático e organizado, sempre à mão. 
Mas a verdade é que a falta de uma boa gestão financeira 
pode derrubar até mesmo as empresas com um grande 
número de vendas. Isso porque o sucesso de um negócio 
não depende apenas do volume de suas vendas ou sucesso 
com o público, mas sim do perfeito equilíbrio entre todos 
os setores aliada a uma gestão financeira eficaz.
Com isso, a melhor solução para a organização de empre-
sas de diferentes tamanhos e setores, é apostar em um sis-
tema digital de controle financeiro. Ao contrário do que 
muitos pensam, essa não é uma solução pensada apenas 
para as grandes empresas. Hoje existem no mercado di-
versos sistemas, desenvolvidos de acordo com as necessi-
dades dos micros, pequenos, médios e grandes negócios. 
Os valores variam de acordo com os recursos apresen-
tados e a capacidade de processamento de dados, mas é 
possível encontrar até mesmo soluções gratuitas para os 
empresários e empreendedores que estão começando seus 
negócios.

O módulo digital traz uma visão mais abrangente das in-
formações da sua empresa. Ela também economiza tem-
po e esforço, já que permite a automatização de algumas 
demandas, como cálculos e registros. Com isso, algumas 
questões mais burocráticas passam a exigir menos aten-
ção, facilitando a vida do empresário e liberando a equipe 
para atuar no desenvolvimento estratégico da sua organi-
zação.

Outro ponto importante é a possibilidade do sistema de 
gestão financeira ser hospedado na nuvem. Isso quer di-
zer que a solução funciona on-line, podendo ser acessa-
da de qualquer computador, tablet ou smartphone. Dessa 
forma, é possível conferir dados estratégicos no meio de 
reuniões, a caminho do trabalho, em qualquer lugar que a 
consulta se faça necessária.

Utilizar um sistema digital de controle financeiro traz sua 
empresa para o futuro. Ter o total controle da gestão fi-
nanceira do seu negócio é uma necessidade para as em-
presas que desejam crescer e continuar prosperando. E o 
modo mais inteligente e moderno de realizar esse controle 
é apostando nas soluções digitais. Elas ajudam a automa-
tizar cálculos e registros, liberando sua equipe para o que 
realmente importa: desenvolver estratégias de crescimen-
to cada vez melhores. E isso se refletirá no futuro do seu 
negócio. Teste e tire a prova por si mesmo.

Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasilei-
ra criadora do sistema de gestão (ERP) grátis 
(www.sistemagratis.com.br)

FUTURO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DEPENDE DE UM CON-
TROLE FINANCEIRO EFICAZ – POR: ROBINSON IDALGO
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A ACIRP, representada pelo seu presidente Dorival Bal-
bino, prestigiou na última semana, a 13ª edição do 

Prêmio Exporta São Paulo. 
O evento premiou empresas que se destacaram em expor-
tações e inovações em 2017 e entre elas, duas empresas de 
Ribeirão Preto foram premiadas. 

A Kidopi - Soluções em Informática Médica, recebeu o 
Prêmio Destaque em Inovação e a Indústria e Comércio 
de Chopeiras Ribeirão Preto Ltda, ganhadora do Prêmio 
Exporta São Paulo. 

"Foi uma honra prestigiar empresas da nossa cidade em 
um dos eventos mais importantes referentes à exportação. 
Como presidente da ACIRP, me comprometo a continu-
ar trabalhando incansavelmente para que todos os nossos 
associados tenham o suporte necessário para crescer cada 
vez mais", declarou Dorival. "A premiação avaliou o de-
sempenho de empresas das 20 regiões administrativas da 
Facesp, abrangendo todo o território do estado. Além dos 
critérios econômicos, foi considerada também a atuação 
nas áreas de responsabilidade social e ambiental", comple-
tou Balbino.

Prêmio Exporta Ribeirão Preto - No início do mês foi 
realizado o 13º III Encontro de Comércio Exterior de 
Ribeirão Preto e região, onde também ocorreu o Prê-
mio Exporta, premiando empresas de pequeno, médio e 
grandes portes que se destacaram nas vendas para fora 
do País em 2017

Empresas de Ribeirão Preto foram pre-
miadas no Exporta São Paulo

Em 2016 a unidade de atendimento da ABRAPEC em 
Ribeirão Preto/SP, recebeu da Prefeitura Municipal 

um terreno localizado a Avenida João Batista Duarte no 
Conjunto Habitacional Valentina Figueiredo para a cons-
trução da primeira sede própria da associação que atual-
mente realiza os atendimentos a pessoas em tratamento 
do câncer da cidade e de toda região em um imóvel alu-
gado localizado a Rua - Comandante Marcondes Salgado, 
510 – Centro.

A diretoria da ABRAPEC esta em busca de empresas que 
possam estabelecer parcerias para a construção de sua 
nova sede e assim que ela estiver pronta a associação esta-
rá ampliando os seus atendimentos.

Maiores informações ser obtidas através do email: geral-
do@abrapec.org ou pelo telefone (16) 3101-8777
Conheça mais o trabalho realizado pela ABRAPEC -As-
sociação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer 
, acessando o

 site www.abrapec.org  
 

Ajude a ABRAPEC na construção da 
sua sede própria em Ribeirão Preto
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NÃO PRECISO DE TREINAMENTO… JÁ SEI TUDO! POR: DALMIR 
SANT’ANN

Para algumas pessoas, treinamento é aceito como tortu-
ra! Afi rmam que treinar não passa de um desperdício 

de dinheiro, porém há mais de dois anos, não realizam ne-
nhuma alteração no próprio currículo. Normalmente ao 
receber um convite para um treinamento, palestra, curso 
ou ainda, para uma reunião, balançam a cabeça demons-
trando indignação e aversão ao tempo que será “desper-
diçado” com esta atividade. Você conhece pessoas assim?

Certa ocasião, um empresário ligou para o meu escritó-
rio e relatou que era preciso intensifi car o atendimento de 
maneira urgente da sua loja, melhorar a vitrine, o aspecto 
visual da loja e a iluminação. Minha equipe questionou 
qual era o motivo de tamanha aceleração, pois anterior-
mente ele acreditava que treinamento era algo supérfl uo. 
A resposta daquele empresário foi imediata: “acaba de ser 
inaugurada, próximo da minha empresa, uma loja com es-
tes diferenciais, estamos perdendo clientes para a concor-
rência e pessoas que eram fi eis a nossa empresa não param 
de elogiar o atendimento da concorrência”.

Perceba que há empresários que durante muito tempo 
mantêm a empresa e o atendimento da mesma manei-
ra, sem nenhuma inovação, entretanto, a chegada de um 
concorrente é capaz de fazer acordar. Também é relevante 
destacar que há líderes que não tem paciência para ensi-
nar e querem melhores resultados dos seus liderados, que 
muitas vezes, desconhecem onde, quando e como realizar 
determinada tarefa.

Existem líderes e empresários lojistas que dizem não trei-
nar seus liderados (balconistas, vendedores, atendentes, 
motoristas), alegando que depois de algum tempo, esta 
funcionária pedirá a demissão e passará a trabalhar na 

concorrência. Quando ouço estes tipos de afi rmações, de-
fendo que na prática, quando um profi ssional não recebe 
treinamento, atende mal, encontra desculpas para qual-
quer situação e se esconde atrás de culpados.

Uma empresa, indiferentemente do tamanho, que deseja 
melhorar o desempenho no mercado onde atua, investe 
na capacitação da sua equipe de trabalho, na força de ven-
das e na melhoria continua por melhores índices produti-
vos. Antes de reclamar do desempenho produtivo de um 
funcionário, responda: 
Esta pessoa recebeu realmente o treinamento necessário 
para alcançar os melhores resultados?

Dalmir Sant’Anna foi premiado pela Record News com o 
prêmio “Palestrante Destaque Empreendedor”. É Mestre 
em Administração de Empresas. Pós-graduado em gestão 
de Pessoas e em Magistério Superior. Bacharel em Comu-
nicação Social, com habilitação em Publicidade e Propa-
ganda.

Na área educacional é professor em cursos de pós-gradua-
ção, com atuação docente em conceituadas universidades. 
Um profi ssional que não parou no tempo, dedicando-se 
continuamente aos estudos relacionados ao comporta-
mento humano e a gestão de pessoas.
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Será mesmo que sua empresa está segura? Por Daniel Lemos

O cibercrime está tomando proporções sem preceden-
tes no mundo e tem causado prejuízos milionários às 

empresas. Como disse Robert Mueller, ex-diretor do FBI, 
“Existem dois tipos de empresas: as que já foram hackea-
das e as que ainda não sabem que foram”. Em qual situação 
se encontra a sua empresa?

Companhias dos mais diversos portes e segmentos têm in-
vestido cada vez mais em Segurança da Informação – em 
média, cerca de 6 a 8% do orçamento de TI de uma empre-
sa. Porém, nem todo esse dinheiro é aplicado da maneira 
correta. A simples aquisição de um produto de segurança 
(hardware ou software) não será traduzida imediatamente 
na segurança esperada.

A proteção de fato só virá com a correta administração 
dos ativos presentes no ambiente. De nada adianta investir 
na aquisição do melhor software disponível no mercado, 
se a equipe que administra a solução não conhece e não 
utiliza corretamente as funções disponíveis. Além disso, 
como na saúde, a prevenção ainda é o melhor remédio.

O processo de segurança vai muito além, pois é necessário 
dedicação full time de profissionais capacitados, monito-
ramento contínuo, atualizações constantes e ações ime-
diatas. E aqui temos um grande problema! A realidade 
das equipes de segurança hoje é que falta gente capacita-
da. Contratar e treinar novos profi-ssionais são processos 
caros e demorados.
 Pense no custo de ter uma equipe bem capacitada e trei-
nada operando em regime 24×7. Para algumas empresas 
o custo chega a ser proibitivo ou não é uma prioridade na 
visão dos executivos.

Por isso, contratar empresas especializadas em Seguran-
ça da Informação tem sido o caminho escolhido cada vez 
mais por companhias, no Brasil e no exterior. O próprio 
Gartner aponta que até 2020 mais de 50% das operações 
de segurança ocorrerão de forma terceirizada, seja parcial 
ou completo.

Dentro desse cenário, os chamados Serviços Gerenciados 
de Segurança são uma excelente opção para que as empre-
sas possam contornar os desafios impostos pela atual crise 
econômica atravessada pelo Brasil, ao mesmo tempo em 
que elevam o patamar da segurança e podem efetivamente 
se dedicar ao seu core business.

Há ainda outro ponto importante a ser lembrado: como a 
segurança da informação é abordada junto aos seus cola-
boradores? Eles são orientados em relação ao uso de seus 
dispositivos dentro e fora do ambiente de trabalho? Exis-
tem iniciativas preventivas, como treinamentos?

Com a democratização dos smartphones, ampliação do 
home office, e migração para a nuvem, são muitas as bre-
chas abertas, tornando a gestão da segurança algo cada 
vez mais complexo. Um clique em um link malicioso, um 
email suspeito aberto é o que pode levar a paralisação do 
negócio por conta de malwares.

Por isso, todo cuidado é pouco. Quanto antes você e sua 
empresa se prepararem, mais chance terá de sobreviver a 
um ataque.
Daniel Lemos é engenheiro de computação formado pela 
UFF, com MBA em gestão pelo IBMEC e mais de 20 de 
experiência em TI, sendo 15 deles na área de Segurança 
da Informação. 
Em 2005 fundou a Real Protect, uma das principais em-
presas brasileiras especializadas em monitoramento e ser-
viços gerenciados de segurança da informação e primeira 
empresa da América Latina a obter a certificação interna-
cional MSP/CLoudVerify da MSP Alliance, em 2013, e re-
certificação em 2016.

Mais informações: https://realprotect.net/.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E OS CEOS – POR : FABIO CORREA

Atualmente o termo “Transformação Digital” está apa-
vorando os CEOs de grandes empresas. Esse termo 

está sendo utilizado em todas áreas de negócios e em to-
dos os lugares, mas por que causa tanto apavoramento?

Antes de explicar o porquê, vamos entender melhor o sig-
nificado de Transformação Digital.

Transformação Digital é um processo em que as empresas 
se utilizam da tecnologia para aumentar a velocidade de 
resposta, fornecer um atendimento personalizado, me-
lhorar o desempenho e aumentar o alcance da sua marca, 
priorizando seus clientes e funcionários.

Para as empresas aplicarem a transformação digital, elas 
precisam dar atenção a todo o processo, em especial à:

• Experiência do Cliente
Um dos itens mais importantes no processo, pois interfe-
re na decisão final dos consumidores. Para uma melhor 
análise, as empresas utilizam ferramentas para identificar 
oportunidades, segmentar seu público alvo, monitora-
mento de rede social, marketing de precisão, a adoção de 
processos simplificados e atendimento ao cliente;

• Processos Operacionais
Um pouco mais complicado que o primeiro,tende a ser 
mais eficiente e envolve muitas áreas. Para que os proces-
sos operacionais sejam estruturados é necessária umarápi-
da comunicação, integração entre as áreas, transparência 
organizacional e decisões em base de dados;

• Modelo de negócio
Outro item não menos importante que os demais,os mo-
delos de negócio ganham novos formatos ao serem in-
cluídos no mundo digital como: a ampliação de oferta de 
produtos e serviços, a transição do físico para digital ea 
criação de produtos digitais e serviços compartilhados;

Por esta razão os CEOs tendem a ficar preocupados, pois 
para fazer uma pequena transformação é necessário in-
vestimento em novas ferramentas, muito esforço de todos 
na companhia e o principal, agradar os consumidores os 
quais mudam de opinião a todo momento.

*Fabio Correa – consultor de Vendas da MC1 Win The 
Market – Multinacional brasileira com foco em processos 
de inteligência de negócios utilizando soluções tecnológi-
cas de mobilidade. Presente em mais de 21 países com so-
luções de gestão de equipes de campo para Vendas, Mer-
chandising e Utilities.
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Empreendedorismo feminino cresce 34% em 14 anos

Mais de 7,9 milhões de mulheres abriram micro e pe-
quenas empresas como forma de alcançar autono-

mia financeira

Cada vez mais mulheres têm se lançado como empreen-
dedoras no País.
 O caminho do negócio próprio é uma das alternativas 
para aumentar a rendimento ou até mesmo tornar a ativi-
dade como principal fonte de renda. Nos últimos quatorze 
anos, o número de empresárias subiu 34%, segundo o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). Em 2014, o País tinha 7,9 milhões de empresá-
rias.

Um levantamento da Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), que é a principal pesquisadora de empreendedo-
rismo do mundo, aponta que, em 2014, 51,2% dos em-
preendedores que iniciam negócios são mulheres, o que 
contribui para o aumento da autonomia financeira das 
mulheres.

Além disso, a renda obtida pelas mulheres tem ganhado 
cada vez mais importância no orçamento familiar. Isso 
porque quatro em cada dez lares brasileiros são chefiados 
por mulheres, conforme dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicíios (PNAD). Dessas, 41% são donas 
de negócios próprios.

A estimativa do Sebrae é de o que o faturamento de 75% 
das empreendedoras chegue a R$ 24 mil por ano. Elas já 
ocupam 43,2% dos cargos de gerência nessas micro e pe-
quenas empresas.

Um levantamento do Sebrae traçou o perfil das empre-
sárias, que são sobretudo jovens: 40% delas são mulheres 
com menos de 34 anos que estão concentradas principal-
mente em quatro áreas de atuação: restaurantes (16%), 
serviços domésticos (16%), cabeleireiros (13%) e comér-
cio de cosméticos (9%). A maior parte empreendem den-
tro de casa (35%).

Para incentivar o trabalho das mulheres que atuam no 
setor, todos os anos o Sebrae promove o Prêmio Mulher 
de Negócios, que premia as vencedoras com um curso de 
capacitação na área. O Sebrae avalia o relato dessas empre-
endedoras e os desafios enfrentados por elas para impul-
sionar os negócios.

O Sebrae ainda oferece formação para as mulheres que 
decidem entrar nesse ramo. Os cursos do órgão passam 
noções de empreendedorismo para o desenvolvimento de 
novos negócios.
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Dr. José Vicente, Reitor e Diretor Geral e Acadêmico da Faculdade Zumbi 
dos Palmares

Em Entrevista Exclusiva para Jamir  Silva  De boia-fria a 
um dos homens mais influentes do Brasil – Conheça a his-
tória vitoriosa do Prof. Dr. José Vicente, Reitor e Diretor 
Geral e Acadêmico da Faculdade Zumbi dos Palmares.

Prof. Dr. José Vicente, Reitor e Diretor Geral e Acadêmi-
co da Faculdade Zumbi dos Palmares é Advogado, Mestre 
em Administração, Doutor em Educação pela Universi-
dade Metodista de Piracicaba. , é  Fundador e presidente 
do Instituto Afrobrasileiro de Ensino Superior, fundador 
presidente da Afrobras - Sociedade Afrobrasileira de De-
senvolvimento Sócio Cultural, membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da 
República – CDES;  membro do Conselho  da Cidade da 
Prefeitura de São Paulo, membro do Conselho de Auto-
-regulação Bancária – Federação Brasileira de Bancos 
-Febraban,  membro do Conselho Superior de Responsa-
bilidade Social da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo - FIESP, membro do Conselho Consultivo do 
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, membro ti-
tular do Movimento Nossa São Paulo, conselheiro diretor 
da Fundação Care/SP, membro titular do Movimento To-
dos Pela Educação e membro do Conselho do Memorial 
da América Latina.

Com este curriculum podemos dizer que é um homem a 
frente de seu tempo, pois superou as dificuldades de uma 
vida simples e se tornou um dos empresários no setor de 
ensino mais influente no Brasil.

Filho caçula de boias-frias, José Vicente nasceu e cresceu 
no Morro do Querosene, bairro pobre de Marília, no inte-
rior de São Paulo,viveu na cidade até os 20 anos. Trabalhou 
com a família como boia-fria, foi entregador de biscoitos 
e leite de porta em porta, funcionário de um açougue, fer-
ro-velho, fábrica de brindes e da faculdade de odontologia 
da Associação de Ensino de Marília, hoje Unimar. Neste 
último local de trabalho, entrou na banda da associação, 
com a qual participou de vários festivais. 
Em um deles, o Festival Estadual de Música, sua banda fi-
cou em segundo lugar. A final foi em São Paulo. Fascinado 
pela capital, decidiu que aqui era seu lugar.

Formou-se em direito, advogou por um período e foi 
aprovado em concurso público para delegado. Decidiu 
voltar a estudar, agora na tradicional Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo. Lá entrou em contato com militan-
tes negros e, juntos, começaram a pensar em desenvolver 
projetos que visassem a inclusão do negro no espaço edu-
cacional.

Como advogado criminalista nos anos 90, ajudou – com 
amigos-, a conseguir bolsas de estudos para jovens negros. 
Defendeu tantos outros que foram acusados injustamente. 
Em 1997 formou uma ONG, a Afrobas, e reuniu indica-
dores e estatística da exclusão educacional a que os negros 
eram vítimas. “Condições muito mais severas que hoje, e 
ainda temos muito a lutar e recuperar”, disse Vicente.
O sonho se tornou realidade em 2004, com a fundação 
da Unipalmares. A faculdade oferece acesso a todos, mas 
50% das vagas são destinadas a afrodescendentes.

Em entrevista exclusiva para Jamir Silva, jornalista e dire-
tor da Revista Empresários, José Vicente contou um pou-
co da trajetória de vida.
Jamir Silva -  Como nasceu a Faculdade Zumbi dos Pal-
mares ?
José Vicente - Do desejo de criar um instituição de ensi-
no superior que prestigiasse  a história e a cultura negra e 
que contribuísse com a qualificação superior dos jovens 
negros do brasil.

Jamir Silva - Qual a visão do Sr. para o mercado de traba-
lho para o negro no Brasil ,esta em crescimento ou pode 
melhor?

 José Vicente - O mercado de trabalho tem muitas difi-
culdades para promover a inclusão e contração do profis-
sional negro. Mas nos últimos tempos ele tem procurado 
criar estratégicas e promover a valorização desse profis-
sional e mecanismos de combate a discriminação e vieses.
Jamir Silva - O Sr. é um grande empreendedor no Brasil o 
que o motiva para ser um espelho no setor educacional e 
empresarial?
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José Vicente -  O desejo de servir como referencia para 
minha comunidade e a ambição de construir um empre-
endimento de respeitabilidade e solidez no ambiente da 
educação.
Jamir Silva - Parcerias como realizar e mantê-las por um 
longo tempo?

José Vicente - Parceria é uma relação de confiança. Por 
isso, é necessário construir primeiro um relacionamento 
de respeito. Por outro lado, a confiança advém da capa-
cidade de realização, e do cumprimento dos objetivos e 
metas da missão estabelecida. Assim, seriedade e compro-
metimento são fundamentos importantes para alcance e 
longevidade das parcerias.

Jamir Silva - Como o Sr. analisa o atual momento econô-
mico que o pais esta passando?

José Vicente - Um momento de grandes dificuldade e de 
completa desorganização. 
Um verdadeiro caos resultante da falta de incúria dos go-
vernantes e da falta de fiscalização dos contribuintes e de 
nós cidadãos.

Jamir Silva -  Faculdade Zumbi dos Palmares tem possibi-
litado a inserção no mercado de trabalho de diversos uni-
versitários negro através de parcerias de grande empresas 
brasileiras . Para o Sr. isso tem sido um grande desafio?

José Vicente - A Zumbi tem tido muita capacidade de 
cumprir seus objetivos e suas estratégias, incluir os alu-
nos no mercado de trabalho tem sido uma delas. É um 
enorme desafio cumprir as metas e manter as portas cor-
porativas abertas, principalmente nesse momento de falta 
de emprego e de transformação do mercado de trabalho. 
Por isso , o papel da empresas tem sido fundamental e as 
grandes empresas tem sido parceiros decisivos.

Jamir Silva - O Sr. conquistou muitas vitorias em sua traje-
tória de vida. Esta satisfeito ou ainda quer mais?

José Vicente - Conquistei sim. Mais ainda quero mais , 
muito mais e vou trabalhar o que for necessário para al-
cança-las.
Jamir Silva - Qual a mensagem que o Sr. deixaria para o 
jovem empresário no Brasil ?
 José Vicente - Acredite sempre, aprimore – se permanen-
temente, trabalhe com afinco e não desista jamais.
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Por que todo homem de estilo precisa 
de um Alfaiate?

Com um atendimento diferenciado e peças sob medida 
feitas especialmente para você, o serviço de alfaiataria 

se tornou referência na busca por estilo e autenticidade.

A primeira impressão que causamos é fundamental para 
a construção de qualquer laço de respeito ou admiração 
entre aqueles com quem convivemos.

 Por isso, a diferença entre um traje “básicão” e um tra-
je mais trabalhado pode, sim, influenciar na imagem que 
construirão a seu respeito, principalmente no mundo dos 
negócios.  

“O verdadeiro alfaiate tira medida, orienta o cliente sobre 
o que seria mais adequado para uso, utiliza as máquinas de 
costura e executa seu trabalho”, exemplifica o profissional.

“Geralmente, nos deparamos com roupas confeccionadas 
em grande quantidade e com isso perdemos qualidade na 
costura, acabamentos e acerto dos tamanhos, pois a nu-
meração não é universal.

Agora, quando o traje é feito sob medida, não existe um 
“tamanho médio”, existe a exclusividade e qualidade de 
um traje feito com as medidas do cliente. Nem mais, nem 
menos”.  

www.areah.com.br
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Marcelo de Freitas Nobre ,Diretor de  Recursos Humanos da Arco Dourados, 
empresa que administra a marca Mc Donalds realizou uma palestra em Santos 
a convite da ABRH/Baixada Santista

Marcelo de Freitas Nóbrega é o diretor de Recursos 
Humanos da Arco Dourados, empresa que admi-

nistra a marca Mc Donalds em toda a América Latina re-
alizou uma palestra a convite da diretoria da ABRH/Bai-
xada Santista que foi realizada no dia 12 de dezembro nas 
dependências da Porto Seguro na cidade de Santos.

Durante o evento Marcelo falou sobre a excelência em ser-
viço, em operações e o reconhecimento da qualidade, pois 
a empresa já está há 40 anos no Brasil e é referência quan-
do se fala em qualidade de produto, serviço e atendimen-
to. “Temos a melhor batata do mundo, porque investimos 
muito em treinamento e desenvolvimento” comentou com 
um sorriso no rosto.

Sobre o primeiro emprego, Marcelo Nobre comentou da 
relação entre os funcionários a empresa e o mercado de 
trabalho dizendo que no início, o jovem vai passar um 
tempo no restaurante, onde vai colocar a mão na mas-
sa, aprendendo a usar a chapa, tirar a casquinha, servir o 
cliente e até limpar o salão, assim ensinamos toda nossa 
excelência operacional para ele. Quando o jovem voltar 
para o escritório vai rodar em diversas áreas, indo do RH 
até a área de finanças, por exemplo, aprendendo um pou-
co de cada área.

Outra informação que chamou a atenção dos profissionais 
que estiveram no evento foi quando Marcelo relatou que 
40% dos diretores e gerentes da empresa foram atendentes 
em restaurantes do McDonald’s.

 Nóbrega também presenteou com o sorteio um exemplar 
de seu livro que tem como titulo “Você está Contratado!”.

“Super evento de Encerramento de 2017 da ABRH-SP 
Regional Baixada Santista, com a palestra do diretor de 
RH do McDonalds nos brindando com as experiências, 
sucessos e percalços na Gestão de Pessoas da organização. 
Resultado maravilhoso graças a nossa equipe da Regional 
e dos parceiros Markframe, Revista Empresários e Porto 
Seguro.” 
Palavras de Paulo Queija diretor da ABRH Baixada/San-
tista
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Indicação de Leitura

Planejamento Estratrégico - Fundamentos e Aplicações

Presidente do Instituto Chiavenato e conselheiro do 
CRA/SP, Idalberto Chiavenato é reconhecido e presti-

giado pela excelência de seus trabalhos em Administração 
e em Recursos Humanos, não só pela sua produção e con-
tribuição literária, mas principalmente pela influência na 
definição e aplicação de modernos e inovadores conceitos 
administrativos aplicados às organizações bem-sucedidas.

É um dos autores nacionais mais conhecidos e respeitados 
na área de Administração de Empresas e Recursos Huma-
nos.

Doutor e Mestre em Administração pela City University 
of Los Angeles-CA, EUA, especialista em Administração 
de Empresas pela FGV-EAESP, graduado em Filosofia/
Pedagogia, com especialização em Psicologia Educacional 
pela USP e em Direito pela Universidade Mackenzie.
Foi professor convidado da EAESP-FGV e de várias uni-
versidades no exterior.

Idalberto Chiavenato

Arão Sapiro

Leciona há mais de 15 anos, nos Cursos de Pós-graduação 
e MBA de instituições como Fundação Getúlio Vargas, 
Ibmec e ESPM, as disciplinas Planejamento Estratégico e 
Gestão de Marketing. Graduado em Administração pela 
EAESP-FGV, sendo mestre pela mesma instituição com 
aperfeiçoamento na FEA-USP. É tradutor de textos sobre 
administração e marketing e revisor técnico, no Brasil, do 
livro Administração de Marketing de Philip Kotler. 
É co-autor do livro Gestão de Marketing, editado pela 
Editora Fundação Getúlio Vargas.Atualmente é professor 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Editora: Campus
Ano: 2009
Estante: Administração
Peso: 1100g
Idioma: Português
Cadastrado em: 17 de junho de 2014
Descrição: Livro :
Idioma: Português; Formato 28x21cm;
Acabamento: Brochura;
366 páginas; ISBN: 9788535226669;

Sinopse: Este livro apresenta as etapas do processo de pla-
nejamento estratégico, desde a intenção estratégica até o 
resultado final, constituindo-se em um manual para a ela-
boração do plano estratégico para organizações com ou 
sem fins lucrativos, empresas públicas ou privadas, empre-
sas pequenas, médias ou grandes, empresas familiares ou 
empreendimentos de qualquer porte ou propósito.
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Conheça  a Paulista Leilões
A Paulista Leilões é uma empresa Gestora de Leilões Ju-
diciais formada por profi ssionais da área jurídica com 
vasto conhecimento no ramo de direito imobiliário desde 
1995.  A nova modalidade de leilão eletrônico surgiu com 
a edição dos Provimentos CSM nº. 1496/2008 e CSM nº. 
1625/2009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, amparados pelo Artigo 689-A, parágrafo único 
do Código de Processo Civil. 

Moderno e de forma eletrônica, é sem sombra de dúvidas 
a forma mais clara, segura e democrática pelo qual o Po-
der Judiciário pode solucionar e fi ndar seus processos fa-
cilitando o acesso de aquisições de bens sem a necessidade 
presencial dos interessados.  
 
Criada para atender a evolução tecnológica do Poder Judi-
ciário, a Paulista Leilões utiliza a tecnologia da informação 
para gerar oportunidade de bons negócios para seus clien-
tes com total transparência e segurança na realização dos 
leilões. Detentora de toda veracidade nas suas informa-
ções, fornece meios adequados para solucionar quaisquer 
dúvidas antes da concretização do negócio, orientando 
o cadastramento e habilitação para participação do seu 
cliente.

  A Paulista Leilões acompanhou a evolução dos mercados 
de intermediação de ativos externando as oportunidades 
a todos os interessados, parceiros ou clientes, graças a ino-

vação do Poder Judiciário que concedeu a nossa empresa 
a credibilidade de orientar, analisar e proporcionar a todos 
os interessados boas oportunidade de negócios via leilão 
eletrônico.

Contamos com Leiloeiro Ofi cial, Sr. Alessandro Felipe Je-
rones, Matrícula JUCESP nº. 895 
Site aprovado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo.
Em Santos estamos localizados a Avenida Senador Feijó, 
686 Conjunto nº. 1304 - Bairro - Encruzilhada - Santos/
SP  - CEP. 11.015-504
Fone: (13) 3219-5785     -     WhatsApp: (13) 98181-4909
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Radiografia Econômica e Política na Visão Empresarial pelo Comendador José 
Ferreira de Morais

Jamir Silva, jornalista e diretor da Revista Empresários 
conversou com o Comendador José Ferreira de Morais 
que fez um raio X sobre a Economia e a Politica no Brasil

Como o Sr. tem visto o Brasil   em frente a deterioração 
da economia e política?

Estou verdadeiramente preocupada com a situação, 
vendo afortunadamente o País mergulhado na corrup-

ção e no descaso com o povo brasileiro e idem os empre-
sários, com aumentos constantes de impostos e o rombo 
da Petrobras e mais, o despreparo na gestão pública tanto 
na esfera Federal, Estadual e Municipal, o Brasil tem suas, 
digamos, defesas externas. Tem um volume alto de reser-
vas, que faz com os mercados internacionais fiquem tran-
quilos sobre a solvência do País. Mas, do ponto de vista 
interno, a atividade econômica continua em queda, salvo 
o agronegócios em lenta recuperação do mercado interna-
cional, o desemprego segue aumentando batendo recorde 
das últimas décadas e a inflação está alta, mesmo que es-
teja cedendo. A questão é que será muito difícil reverter a 
situação econômica caso o quadro político não apresen-
te melhoras. Todos os dias, diariamente, no mínimo por 
uma hora, eu leio notícias. Os grandes temas não são mais 
econômicos, e sim políticos. Eu não sou especialista em 
política e nem consigo dizer exatamente qual seria a saída 
para a crise política, mas com o nível de incerteza atual, a 
economia não vai melhorar. 

A economia é refém da política: não há como sair da crise 
econômica sem resolver a política?

Essa é a minha visão e de todos os observadores da econo-
mista brasileira. Não há dúvida de que a grande diferen-
ça dessa crise econômica no Brasil, em relação a outras, é 
a situação política. O governo perdeu o controle da base 
aliada. O PT tem um discurso. O PMDB, outro. O minis-
tro da Fazenda diz que o País precisa de reformas, como 
a da Previdência, mas o ministro da Previdência questio-
na a importância das mesmas medidas. Não se sabe nem 
qual é o futuro da presidente. Tudo isso não ajuda a eco-
nomia. E ainda há o impacto da Lava Jato, uma grande 
discussão a respeito da corrupção, sobre a indústria da 
construção civil, sobre a Petrobrás e toda a sua cadeia de 
fornecedores, que tem um peso importante para o País. 
O resultado de tudo isso é que a incerteza política se es-
palha. Compromete os ânimo dos investidores. Também 
recai sobre os consumidores o aumento do desemprego, 
que tem impacto sobre a renda e a pobreza aumenta cada 
vez mais e consequentemente a violência e mais criado 
sub classes sociais periferia da periferia. As pessoas se re-
traem. Na minha opinião, para uma retomada econômica 
que gradual e sustentável, é fundamental reduzir a incer-
teza política. Por falta de apoio, o governo não conseguiu 
passar nem a CPMF. É impossível fazer um ajuste fiscal 
significativo nesta situação. Não se faz reformas sem apoio 
político. Não consigo ver saída para a crise na economia 
sem a solução da crise política. 

O Sr. já acompanhou crises em vários países. Já viu algo 
parecido com o que está ocorrendo agora no Brasil?

Não, nunca. Você pode ter crises na economia, instabilida-
des financeiras, oscilações no câmbio. Mas tudo se resolve 
por mecanismos normais. Aqui estamos vendo uma crise 
ocorrendo no primeiro terço de um mandato e é difícil 
prever se a presidente vai ficar no cargo até o fim. Nin-
guém sabe. O governo resiste. Utiliza todas as armas que 
pode para ficar, cedendo, negociando cargos, aprovando 
verbas de interesse político e não para o desenvolvimento 
econômico para o País e a consequência disto este número 
absurdo de desempregados e aumento da inadimplência 
que se instaurou no mercado.

A Lava Jato no Brasil, aconteceu na hora certa? 

Sim, claro: Houve um forte impacto no curto prazo, prin-
cipalmente sobre os investimentos públicos. As obras 
públicas praticamente pararam e ainda não retornaram, 
estão a passos de tartaruga.  Os empresários e políticos en-
volvidos estão pagando superficialmente multas, repatria-
mento de dinheiro externo e interno, precisões, delações, 
destituições de mandatos e outras coisa a mais. Houve um 
forte impacto também no crescimento da economia. Hou-
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ve impacto também na política. Presenciamos uma reno-
vação partidária. Quem estava mais envolvido perdeu vo-
tos. Nomes tradicionais e antigos tiveram que se retirar e 
se defender, mas ainda continuam na ativa e isto tem que 
mudar radicalmente no nosso País, infelizmente não su-
miram, porque um câncer, não extermina de um dia para 
o outro. Houve, digamos, uma reestruturação da cena 
política. Foi um terremoto. Mas enfim, a economia está 
dando sinais de recuperação como diz o ministro. O nível 
de corrupção está caindo lentamente. Ao menos, o rela-
to do número de casos de corrupção hoje é menor. Mas 
isso não significa que tudo está bem no quadro político. O 
quadro político não é fácil, porque há muita fragmentação 
partidária. Nos últimos 06 anos, uma certa instabilidade  
política  o Lava Jato está permitindo  o governo propor  re-
formas estruturais, que são necessárias principalmente no 
mercado de trabalho e na previdência social, mas preci-
samos urgentemente de reformas tributárias e ajustes nas 
contas do governo e um alinhamento constante e vigilante 
nas licitações públicas para não ocorrer o fatos relatados 
na Lava Jato e temos  que ter orgulho da coragem do nosso  
querido Sergio Moro e seus colaboradores, acredito para 
o bem do País,  que as delações deverão serem menos fa-
voritivas aos réus. 

Sobre a equipe econômica o Sr. acha que ela pode fazer 
nesse ambiente?

Deve ser muito difícil ser ministro da Fazenda. Não deve 
estar sendo fácil, no atual ambiente político, medidas eco-
nômicas, mesmo quando na direção correta, não vão ter 
o mesmo impacto positivo que teriam num ambiente nor-
mal. Mas a equipe econômica tem que continuar fazendo 
o que puder. O importante é pelo menos evitar medidas 
que aumentariam o desgaste com os mercado financeiro 
interno e externo - como uso das reservas para financiar 
os gastos públicos de interesse dos próprios políticos. 
 
O cenário econômico tende a piorar ou não?

Na minha opinião, os mercados hoje estão em estado de 
espera para ver o rumo da política. Se a situação políti-
ca se normalizar e o governo - seja qual for - conseguir 
apoio no Congresso para fazer as reformas necessárias, 
fazer uma nova gestão pública com competência, hones-
tidade, Investir na educação e na mão obra especializada, 
melhorar a saúde, segurança e aplicar os recursos de for-
ma inteligente, como fez o Japão, a China, e os Países de 
primeiro mundo, o cenário melhora. Mas se a incerteza 
se prolongar, com a inoperância e a incapacidade de o go-
verno tomar medidas mais estruturais, vai ser difícil evitar 
uma crise financeira.

Na visão do Sr. como manifestou a  crise financeiro bra-
sileira?

Ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Pode 
ocorrer fuga de capitais. Pode ser necessário elevar ainda 
mais as taxas de juros para poder tornar os papéis da dí-
vida pública mais atraentes, até para os investidores inter-

nos, externo e domésticos. Pode ser que haja nova acele-
ração da inflação. É difícil prever como (a crise) pode se 
manifestar. Na minha opinião esta crise tem como DNA 
a política na sua forma se governar e planejar. Não se faz 
uma grande nação, sem o respeito e os investimentos 
básicos na formação de uma sociedade tendo como foco 
principal para o desenvolvimento e crescimento: a Edu-
cação, Saúde e Segurança. Governar é, governar para o 
povo e a nação, se isto ocorrer no nosso País, não haverá 
crise, já dizia a milhares de anos os grandes pensadores.
 
No fim dos anos 90, um momento econômico delicado. 
O que foi feito de certo lá atrás? E a recomendação?

O ajuste fiscal não foi apenas enérgico, ele foi crível, por-
que veio acompanhado da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Havia a percepção de que o governo estava sob o controle 
da situação. Essa sensação ajudou a suavizar o impacto do 
ajuste e levou a uma recuperação mais rápida. Mas a raiz 
daquela crise era mais fácil de ser corrigida do que a de 
hoje, porque a questão principal é a política e suas arti-
culações. Temos ter habilidades “governantes” para que o 
País  volte a crescer e gerar empregos com renda digna, e 
investir no lugar certo sem desvio, caso isto não ocorra, 
teremos um colapso na economia e na sociedade sem pre-
cedentes.
Comendador José Ferreira de Morais,  Empresário,  Con-
sultor, Professor, Jornalista, Matemático, Palestrante, Di-
retor da DX Group, Diretor de TI  da SNMC, Especialista 
em Tecnologia Bancaria, Delegado Internacional para Pa-
íses Africano, Conselheiro do Núcleo de SP  da Câmara 
Texana de Comércio no Brasil, Ex Executivo de TI  do 
mercado financeiro, vivenciou  e participou das grande 
mudanças tecnológicas bancaria como a compensação 
eletrônica de cheques e a implantação  da Certificação Di-
gital no Brasil no mercado privado diretamente na confe-
rência de assinaturas e pregões eletrônicos ancorado pelo 
Diretor da Infraestrutura de Chaves Públicas – DINFRA 
do Instituto Nacional de Tecnologia – ITI Gov da Casa 
Civil da Presidência da República o Sr. Mauricio Coelho 
Aguiar e entre outras mudanças tecnológicas na área da 
Educação, Medicina e Agronegócios.
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BNI BRASIL É DESTAQUE NA CONFERÊNCIA GLOBAL BNI 2017!

O BNI Brasil esteve presente com uma delegação de 37 
pessoas, entre Diretores e Membros, na Conferência 

Global do BNI 2017, que aconteceu do dia 9 ao dia 11 de 
Novembro, em Long Beach, Califórnia.

O evento anual reuniu Diretores e Membros de 79 países 
do mundo inteiro, com muitos Treinamentos, Reconhe-
cimentos, Storytelling , Breakout Session (Palestras), Pre-
miações e encerrou com um bélissimo Jantar de Gala.
O tema da Conferencia Global deste ano, foi “Inspiring 
Business” (Inspirando negócios).

03 Diretores Executivos Brasileiros, foram convidados 
para palestrar pelo BNI Global, devido a Excelente per-
formance em suas regionais, são eles: Camila Nasser, Dir. 
Executiva Rota das Bandeiras;  Eugênio Elsyseu, Dir. Exe-
cutivo a frente do BNI Minas Gerais; e Fábio Torres, Dir. 
Executivo das regionais Guarulhos e RMS (região metro-
politana de Sorocaba). E pela primeira vez na história do 
BNI, tiveram Breakout Session em Português.

O BNI Brasil foi destaque pelo grande número de Prêmios 
recebidos foram 38 no total. E tivemos a honra maior, de 
receber um Prêmio Inédito do BNI Global: Equipe Tita-
nium, a Equipe de Minas Gerais, o BNI BH Minas Fênix 
levou o título por lançar a Equipe com 75 membros ou 
mais.

Um marco para a história do nosso país!
Os demais Prêmios, foram: Platinum Chapter – Grupo 
permaneceu com 50 membros ativos por 3 meses conse-
cutivos e Kick Off – Grupo atingiu 35 membros em até 30 
dias após o lançamento.  Confira a lista de prêmios abaixo:

• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Belo Horizonte Eugenio Alexandre 
Elyseu BNI BH Excelência 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Belo Horizonte Eugenio Alexandre 
Elyseu BNI BH Princípio 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Grande BH Norte Eugenio Alexandre 
Elyseu BNI Minas Evolução 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Grande BH Sul Eugenio Alexandre 
Elyseu BNI Minas União 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Grande BH Sul Eugenio Alexandre 
Elyseu BNI Minas Águia 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Rota das Bandeiras Camila Nasser BNI 
RB2 Delta 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Rota das Bandeiras Camila Nasser BNI 
RB2 Águia 50+Members

• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS 
GRATIDÃO 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS 
IPANEMA 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS 
MAESTRIA 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Platinum Chapter 
Brazil Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS 
PROVIDÊNCIA 50+Members
• Prêmio Titanium Chapter Brazil Região 
Grande BH Sul Eugenio Alexandre Elyseu BNI 
Minas Fenix 75+Members
• Prêmio Hall of Fame Platinum Kick Off 
Brazil Região Grande BH Sul – MG Eugenio Alexan-
dre Elyseu BNI Minas Águia BNI Minas Águia 
50+Members
• Prêmio Hall of Fame Platinum Kick Off 
Brazil Região OESP1 Alfredo Tanimoto BNI OESP 
Kaizen BNI OESP Kaizen 50+Members
• Prêmio Hall of Fame Platinum Kick Off 
Brazil Região Rota das Bandeiras (RB2) Cami-
la Nasser BNI RB2 Águia BNI RB2 Águia 
50+Members
• Prêmio Hall of Fame Platinum Kick Off 
Brazil Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS 
MAESTRIA BNI RMS MAESTRIA 50+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Baixada Santista Alexandre Mantovani BNI 
BS Aguia 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Belo Horizonte Eugenio Alexandre Elyseu 
BNI BH Focus 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Belo Horizonte Eugenio Alexandre Elyseu 
BNI BH Premium 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Belo Horizonte Eugenio Alexandre Elyseu 
BNI BH Elite 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Curitiba Andre Ribeiro BNI CWB Liberty 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Curitiba Eduardo Teixeira BNI CWB 
Elite 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Grande BH Sul – MG Eugenio Alexandre Elyseu 
BNI Minas Fenix 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Grande BH Sul – MG Eugenio Alexandre Elyseu 
BNI Minas União 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Grande BH Sul – MG Eugenio Alexandre Elyseu 
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BNI Minas Falcon 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Guarulhos Fabio Torres BNI GRU Confian-
ça 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região OESP1 Alfredo Tanimoto BNI OESP Prospe-
rus 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Ribeirão Preto Jair Lima BNI RP First 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Ribeirão Preto Jair Lima BNI RP TE-
AMWORK 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Rio de Janeiro Adriana Pina BNI RJ 2CON-
NECT 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Rio de Janeiro Adriana Pina BNI RJ ATITUDE 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Rio de Janeiro Adriana Pina BNI RJ Fiduciam 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Rota das Bandeiras (RB2) Camila Nasser BNI 
RB2 Delta 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região São José do Rio Preto Andre Mantovani & José 
Daniel BNI SJRP Start 35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Sorocaba Fabio Torres BNI RMS ESFERA 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil Re-
gião Sorocaba Fabio Torres BNI RMS PROVIDÊNCIA 
35+Members
• Prêmio Hall of Fame – Kick Off Brazil 
Região Vale do Paraíba Paulo Corsi BNI VP 
Performance 35+Members

Marcos R. Martins, (Diretor Nacional BNI Brasil), no cen-
tro, Diretores Executivos José Daniel, a esquerda e André 
Mantovani, a direita, representaram também a regional 

São José do Rio Preto, na Premiação Global. 

Equipe BNI Brasil com grande felicidade e honra em par-
ticipar deste evento tão grandioso!

O BNI oferece um ambiente positivo, solidário e estru-
turado para o desenvolvimento e troca de referências de 
negócios de qualidade. Isso é feito ajudando-o a construir 
relacionamentos pessoais com dúzias de outros profissio-
nais de negócios qualificados.

No último ano, os membros do BNI passaram milhões de 
referências que geraram bilhões de dólares em negócios de 
uns para os outros. Fazer parte do BNI é como ter dúzias 
de vendedores representando seu negócio, e como retri-
buição, você representa 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 comprometidos em ajudar uns aos 
outros através do networking. Eles são uma equipe. Como 
participante do BNI, você é responsável por cumprir as 
políticas e diretrizes da organização.

Saiba mais sobre o BNI acessando www.bnibrasil.net.br

 

 
 

 

 

BNI - A maior e Mais Bem Sucedida 
Organização de Networking de Negó-
cios do Mundo
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ABRH-SP Regional Sorocaba, realizou mais um Fórum de Liderança Feminina

No dia 9 de novembro, a ABRH-SP Regional Sorocaba, 
realizou mais um Fórum de Liderança Feminina. Desta 
vez o encontro foi na Emerson e contou com a presenças 
de profissionais de RH da cidade e região.
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Política de Vestimenta Corporativa – Por: Clarisse Tamashiro - Consultora 
de Imagem, formada pela empresa Dresscode Int. e Bureau Chris Francini & 
Paula Martins

É através da imagem corporativa que se transmite ideias 
e valores de uma empresa. Mas o que seria a imagem 

corporativa? Se a imagem pessoal é a marca que você dei-
xa nas pessoas positiva ou negativamente., a imagem cor-
porativa é a marca que a sua empresa deixa nas pessoas. 
É uma ferramenta poderosa que transmite as mensagens 
para o mercado. Essa ferramenta atua diretamente na con-
fiança dos consumidores e parceiros. Pensar de maneira 
estratégica na imagem corporativa da sua empresa é um 
diferencial.

Uma empresa funciona como um indivíduo, então da 
mesma maneira que a imagem pessoal é importante, a 
imagem corporativa também é. Estamos constantemen-
te sendo avaliados e os julgamentos começam, primei-
ramente, pela parte visual e aparência tanto do seu local 
físico quanto a imagem dos funcionários e representantes.
E como fazer com que os líderes e colaboradores passem 
uma imagem consistente e coerente com os valores da sua 
empresa? Para criar um padrão e garantir uma comunica-
ção efetiva, as empresas implementam a política de vesti-
menta, ou dresscode , que tem como objetivo de definir a 
melhor forma de se vestir e de se cuidar, ou seja, definir 
uma apresentação coerente com os objetivos da empresa 
a apresentação dos colaboradores deve ser um reflexo da 
imagem corporativa.

Uma empresa com uma imagem assertiva tem as ferra-
mentas adequadas para atingir o sucesso
O código de vestimenta dá uma orientação em relação ao 
estilo profissional. E o manual é a melhor solução para a 
uniformização na imagem da empresa. Como é possível 
que uma empresa contrate vários tipos de colaboradores, 
este manual é fundamental para padronizar a imagem 
corporativa da sua empresa.

A comunicação visual inicia pela escolha do tipo de roupa 
que se usa, higiene pessoal, cabelo e uso de maquiagem 
para as mulheres, se necessário.

A política de vestimenta abrange todos estes tópicos. E 
serve para orientar e guiar os colaboradores. Ela não dei-
xará que os funcionários percam sua individualidade, pelo 
contrário, ela indicará como cada um pode preservar a sua 
individualidade e, ao mesmo tempo, respeitar os valores 
da empresa.
Estas determinações evitam constrangimentos, o que 
ocorre muito no dia a dia quando os funcionários estão 
desprevenidos com uma roupa inadequada.

A política de vestimenta, é uma orientação do que pode 
o que não pode, e sugestões para seus funcionários. Ela 
permite que os colaboradores tenham um parâmetro para 
que possa seguir. Do mesmo jeito que há funcionários que 
querem expressar sua individualidade, também haverá 
aquele funcionário que não sabe ou não parou para pensar 
o que ele quer expressar e qual é a melhor maneira de se 
vestir no ambiente de trabalho. Para essas pessoas a políti-
ca de vestimenta vem como um guia.

Outro aspecto interessante é que o dresscode, nome que 
também é conhecido a política de vestimenta, permite que 
o colaborador entenda na prática os valores e conceitos da 
empresa.
A apresentação pessoal transmitirá uma imagem positiva 
ou negativa tanto para o profissional quanto para a em-
presa. 
Se o seu cliente tiver a percepção que você e o seu con-
corrente tem a mesma qualidade e o mesmo preço, a sua 
apresentação será fator determinante para ele contratar ou 
não os seus serviços.
Se você não tem uma política de vestimenta definida, de-
vidamente comunicada, você não pode cobrar uma boa 
imagem dos seus funcionários.

Clarisse TamashirO : Consultora de Imagem, formada 
pela empresa Dresscode Int. e Bureau Chris Francini & 
Paula Martins. Graduada em Administração de Empresas 
pela Universidade Católica de Santos.

Trabalhou durante 8 anos em uma empresa multinacional 
do ramo de Tecnologia de Informação, onde conquistou o 
cargo de Líder de Produtividade da América Latina.
Fundou a empresa Alma Achieva em 2015 para ajudar 
homens e mulheres a revelarem sua individualidade e se 
expressarem da melhor maneira.
Visite o site : www.almaachieva.com.br
Fale com ela pelo email : clarisse@almaachieva.com.br
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