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EDITORIAL
A Coletânea ADM 2017 chega à sua edição de nº 4 em um momento crucial 
para o Brasil. Altas taxas de desemprego e denúncias de corrupção envolven-
do políticos e empresários têm permeado diariamente os noticiários. Como 
Entidade representativa de empresas e pessoas que têm nas boas práticas da 
administração o seu principal fundamento não poderíamos deixar passar esta 
oportunidade para lembrar uma vez mais que a ausência de uma administração 
profissional nos quadros das instituições públicas e privadas tem contribuído, ao 
longo dos anos, para agravar ainda mais a situação em que nos encontramos.  

Mas a nossa crença e o nosso comprometimento com a missão de estimular o 
crescimento de empreendimentos por meio da ciência da administração têm 
servido de motivação para que a ADM trabalhe em prol de mudanças que pos-
sam colocar o País novamente no rumo de um crescimento sólido e sustentável. 

Defendemos a Reforma Trabalhista por acreditar que por meio dela tornaremos 
o mercado de trabalho sustentável e alinhado com os anseios de empregados e 
empregadores. Entendemos que esta é uma reforma que não retirará os direitos 
dos trabalhadores, mas que garantirá a modernização das relações do trabalho 
de acordo com os processos e com os níveis de informação, conhecimento, 
produtividade, competitividade exigidos no século XXI. E nós, administradores 
do presente e do futuro, temos de estar atentos e preparados para acompanhar 
esta e todas as mudanças por que passam o Brasil e o mundo. 

Os desafios para vencer velhos e novos problemas, que nos aproximem dos 
melhores modelos de gestão, são inúmeros como apontam os articulistas que 
assinam os 16 artigos que compõem esta edição da Coletânea ADM. Eles nos 
mostram quão amplas são as possibilidades de atuação da nossa profissão e 
o quanto podemos contribuir para a transformação do País. Nos lembram que 
vivemos em um mundo em que “o conhecimento tem prazo de validade”; que 
é preciso “ver o que não está visível”; que “o momento atual é coletivo, global e 
participativo” e que “a forma de fazer negócios mudou”. 

A todos os que colaboraram com mais esta edição da Coletânea ADM, o nosso 
muito obrigado!

ADM. CARLOS EDUARDO UCHÔA FAGUNDES 
Presidente

ADM - Associação Brasileira de Administração 
Sindaesp - Sindicato das Empresas de Administração
no Estado de São Paulo
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A velocidade das mudanças que estão acon-
tecendo no mundo tem provocado um grande 
impacto na nossa maneira de viver e tem mu-
dado significativamente a forma de se relacio-
nar, consumir, comprar e vender produtos e 
serviços. Considerada uma das atividades mais 
antigas do mundo, a atividade de vendas vem 
sofrendo intensas transformações nos últimos 
quarenta anos, onde podemos observar clara-
mente o impacto dessas mudanças nos seus 
processos e abordagens. 

No passado: o tirador de pedidos insistente, cha-
to e preocupado apenas em suas comissões.

No presente: profissionais interessados em de-
senvolver relacionamentos produtivos, escutar 
ativamente, fazer perguntas relevantes com 
foco na solução dos problemas, desejos e ne-
cessidades dos clientes e potenciais clientes. 

A era dos tiradores de pedidos está próxima de 
ser extinta! 

Por que?  Sua abordagem está cada vez mais 
previsível e ineficaz. Para sobreviver num 
ambiente cada vez mais competitivo, no qual 
produtos e serviços se tornam cada vez mais 
parecidos, é necessário ter uma abordagem de 
negociação e venda contemporânea, em que o 
resultado do vendedor acontece como conse-
quência da felicidade e realização dos proble-
mas, desejos e necessidades dos clientes.  

Muitas pessoas têm me perguntado o que pre-
cisam fazer para serem comprados; se existe 
algum truque; alguma técnica ou mágica.

PARE DE VENDER
E SEJA COMPRADO!
por Fábio Torres

Resposta: você precisa entender que o 
“significado da palavra vender mudou”.

Vender é... Ajudar as pessoas a terem seus 
problemas resolvidos, seus desejos realizados 
e suas necessidades atendidas.

Vender é... fazer as pessoas mais felizes!

Quando seus comportamentos estiverem ali-
nhados com essa nova premissa, certamente 
você não precisará mais vender, o resultado, 
bom, você já sabe.  

Você está desenvolvendo relações produtivas 
ou perdendo tempo com consultoria gratuita? 

Você tem escutado ativamente ou falado a 
maior parte do tempo sem despertar o inte-
resse, desejo ou necessidade dos clientes e 
potencias clientes? 

Você está no controle do seu processo de ven-
das ou dizendo que o mercado está difícil e que 
seus concorrentes têm ganhado a concorrên-
cia porque apelam pela estratégia de preço?

Para refletir! 

Seja bem-vindo à era do ser comprado. 

FÁBIO TORRES
é Administrador, responsável pela difusão da 
metodologia EnVendas no Brasil e pela metodologia 
de networking empresarial BNI (Business 
Network International em Guarulhos e na Região 
Metropolitana de Sorocaba).

       fabio.torres@bnibrasil.com.br
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Velhas respostas não fazem sentido para novos 
problemas. Essa afirmação se encaixa muito 
bem no mundo dos negócios, especialmente 
quando tratamos de empresas exponenciais 
(ExOs), que utilizam novas metodologias e 
formas de pensar e agir para desbancar a 
concorrência. De um lado, experimentamos 
diariamente a inovação trazida por empresas 
genuinamente disruptivas, como Waze – na 
busca pelo melhor caminho – e Dropbox – 
para armazenar e compartilhar em nuvem. De 
outro lado, entretanto, presenciamos o desafio 
enfrentado por instituições altamente conser-
vadoras que ainda não perceberam a necessi-

A forma de fazer negócios 
mudou. Ou você escolhe 
sobreviver enquanto a maré 
está favorável ou decide 
reviver abrindo caminho para 
a inovação.

PLATAFORMAS DE 
NEGÓCIOS GERAM 
RESULTADOS 
EXPONENCIAIS

dade de abrir espaço e mentes de seus colabo-
radores gestores para a inovação. 

Decifrar o modelo de negócio de empresas 
exponenciais já é um grande aprendizado para 
organizações, que buscam a inovação. Como 
pensar grande, entregar valor ao cliente e ain-
da se tornar referência em seu segmento, ou 
melhor, criar um segmento próprio para reinar?

Pode parecer batido falar da Apple e de seus 
produtos, mas a empresa é, de fato, exponen-
cial, além de aderir ao modelo de negócios 
plataforma. Ela não apenas vende um celular, 
como já faziam seus concorrentes, mas une 
desenvolvedores e usuários, gerando valor. 

A inovação trazida pelo Iphone, por exemplo, 
que em junho de 2017 completou 10 anos, está 
enraizada nas características das empresas 
exponenciais: pensar alto e sonhar grande, 
sobrepondo-se à então líder Nokia e desequi-
librando outros mercados, como os de GPS 
e câmeras fotográficas. Interagir com novos 

por Maria Augusta Orofino
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negócios e possibilitar integrações via aplicati-
vos, como Uber e Airbnb (também modelos de 
negócio plataformas). 

Para essa aspiração positivamente grande dar 
certo e reunir fãs em todo o mundo, a Apple 
adotou e consagrou o modelo de negócio 
plataforma, que permite a conexão de múlti-
plos participantes para que interajam, criem 
e troquem valor. Basta entrar na Apple Store 
para ver como isso funciona: desenvolvedores 
disponibilizam aplicativos focados nas neces-
sidades dos usuários e a Apple não fica como 
única fornecedora, mas sim como uma rede 
que disponibiliza essas criações.

Há muitas outras qualidades por trás dos con-
ceitos de plataforma e ExOs, que não caberiam 
em apenas um artigo. Ao transformar seus 
negócios em ecossistemas colaborativos, as 
empresas exponenciais superaram barreiras 
difíceis de serem derrubadas pela maioria das 
empresas, como fim da estrutura hierárquica 
vertical, centralização, produtividade baseada 
em resultados, não no bate-ponto. 

O que sobra dos modelos tradicionais a que 

estamos acostumados? Pouco, muito pouco. 
Estamos diante de empresas que priorizam o 
incentivo, a facilidade e a conexão e, para isso, 
transformam consumidores em colaborado-
res, recursos em ecossistema e processos em 
interações. 

Quem de nós está pronto para uma mudança 
tão radical? De fato, somos poucos. Mas garan-
to que ter um modelo exponencial não é uma 
meta inalcançável para quem está disposto a 
romper barreiras. A mudança para a inovação 
é cultural, exige tempo para erros e acertos; 
pessoas abertas para mudanças; técnicas e 
abordagens personalizadas. 

Vale a pena sair da zona de conforto? 

Pergunte ao Uber, com um valor de mercado 
que pulou do zero para 62 bilhões de dólares 
em apenas seis anos. 

MARIA AUGUSTA OROFINO
é Administradora e CEO da Beefind.com.br

       orofino.augusta@gmail.com
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ALGUMAS FALAS 
DE LOGÍSTICA

É conhecido que a Logística está baseada em três pila-
res: Estoque, Transporte e Tecnologia da Informação.

É importante saber que a Logística é uma atividade 
prática que se tornou teórica devido à sua grande 
importância estratégica e ser mais um fator de compe-
titividade entre as organizações.    

A logística também contempla várias atividades e prá-
ticas tais como: inventários periódicos, cadeia reversa, 
índices, performances, roteirização, e acuracidade...  

Esse circuito envolve funcionários, terceiros, parceiros 
e fornecedores. Também transitam nesta cadeia os 
fluxos jusante (de materiais) e a montante (fluxos de 
sinalização de demanda e financeiro). Tudo isto aconte-
ce através de um forte software de gestão.   

por Ronaldo José de Lima
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Se fosse abordar o estoque poderíamos escrever a respeito de efeito con-
domínio, estoque no fornecedor, operador logístico, relação de contratos 
de longo prazo e melhorias de performances, o ECR e a redução de custo 
de aquisição, pedidos através de for cast e a unitização de estoque em 
pontos avançados e a administração da armazenagem.        

Se a abordagem fosse a tecnologia da informação, poderia discorrer a 
respeito de software de gestão, visão de estoque em tempo real, baixa de 
estoque e atualização de lançamentos contábeis, pagamento via eletrôni-
co, oferta de transporte em home page e acompanhamento de mercado-
rias via satélite.   

Se fosse escrever a respeito de transporte, a abordagem seria frota pró-
pria ou terceirizada, roteirização, índice de desempenho de entrega por 
tonelada transportada ou quilômetro rodado e tipos de modais a serem 
utilizados para redução de custo.

As falas poderiam derivar para alguns conceitos de nomes diferentes tais 
quais milk run, cross docking, transit point, merge in transit, entre outros.

No entanto, é preciso salientar a importância que tem o outro lado da 
logística, o lado da produção enxuta, ou seja, nas duas pontas: na entrada 
de matéria prima e na saída do produto final. Os programas de qualida-
de, que são fatores preponderantes na produção enxuta, são programas 
conduzidos por pessoas capacitadas, motivadas e com boa relação inter-
pessoal. Essas atividades também estão atreladas à Logística e aos seus 
sistemas parrudos.

Não podemos esquecer que a produção é também uma das etapas da 
Logística. 

Devemos pensar que a Logística é algo mais simples do que se escreve. 

Pode acontecer em pequenos estabelecimentos de produção, serviços, 
ou qualquer outro tipo de negócio. Para que isto aconteça basta haver 
um “GANHO POR REDUÇÃO DE CUSTO OU POR AUMENTO DE RECEITA 
OBTIDO POR MEIO DA UNIDADE VENDIDA”. Lima, R.J.

RONALDO JOSÉ DE LIMA

é Administrador, Professor e Diretor 
Financeiro da AARC

       limaguersoni@terra.com.br
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Os desafios da 
contemporaneidade
instigam-nos a uma reflexão: 
Quais são as competências 
necessárias para o 
Administrador?

No âmbito do trabalho, o profissional transfor-
ma seu mundo pela produção e consumo de 
bens e tecnologias à disposição, num mercado 
que não é mais local, e os meios de capital 
oferecem, a valores bilionários, até a gestão de 
viagens interplanetárias. Vislumbra-se, assim, 
num futuro não muito distante, pensar a gestão 
da empresa não mais como global, mas como 
planetária.

Na Instituição de Ensino Superior (IES), o aca-
dêmico futuro profissional da Administração, 
isento ainda da preocupação de um gestor, 
busca, em sua prática acadêmica, subsídios 

enquanto ser, transitando como ideal de 
homem livre, criativo e capaz de conhecer e 
dominar a natureza de uma competência. Ser 
capaz de planejar, organizar, comandar, coor-
denar e controlar; ser capaz de, na crescente 
racionalidade e natureza do conhecimento, 
culminar com a questão do saber, fazer, saber 
ser, refazer, conhecer e produzir. 

Ambos, o profissional e o acadêmico, na 
materialidade das circunstâncias e objetivos 
opostos, formas organizativas, saberes 
diferentes e qualificados em tecnologias 
e sistemas futuristas, amparam-se em 
pressupostos de atuação profissional ética, de 
um aprendizado voltado à capacidade crítica 
e reflexiva de saberes e fazeres diversificados, 
em que as interações, as interlocuções com o 
mundo e com o compromisso social culminam 
no mercado de trabalho. 

O Administrador do futuro, na medida em que 
reformula processos em constantes mudanças 
globais, regionais e locais, deve voltar-se para 

por Vera Lúcia Broki Brasil

COMPETÊNCIAS 
PARA O 
ADMINISTRADOR 
UM ENFOQUE PARA 
A LIDERANÇA
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as organizações como líder-educador-gestor. 
Pode-se dizer que a reformulação da gestão de 
ideias inovadoras na gestão por liderança, só 
será possível numa nova perspectiva de apren-
dizagem educacional nas organizações. 

Os desafios individuais e coletivos passam a 
ser permanentes nos processos de socializar 
e socializar-se no segmento empresarial que 
exige capacidades múltiplas.

A tendência do Administrador-líder é realizar 
uma gestão humanizada, humanizar-se e de-
senvolver o outro. Ser saber e fazer se imbri-
cam, estabelecem relações de interação com o 
saber ser. A empresa do futuro se prepara para 
interagir nesse novo universo. 

Formar e desenvolver líderes por compe-
tências na empresa é permitir o desenvol-
vimento da trilogia Educador-Líder-Gestor 
(ELG), um pressuposto humanizado do ser, 
imbricados nas relações humanizadas do 
saber - fazer, construindo um novo e robusto 
alicerce. Esse alicerce deve ser potenciali-
zado com ética, comprometimento e dire-
cionado para o universo das organizações 
empresariais.

Para isso, deve haver a aliança entre a empresa 
e o ELG que, em parceria, farão a gestão organi-
zacional proativa, dando liberdade aos colabo-
radores para criar e inovar. 

Competências profissionais desenvolvem-se 
não apenas nas atitudes de querer ser, saber 
ou construir, mas, também, nas de transformar 
algo diferente, diferenciado ou complexo. 

Competências profissionais para o saber ser 
estão presentes também na atitude. As orga-
nizações superam-se como gestoras porque 
permitem a inovação e a criatividade e dão 
liberdade aos seus colaboradores para produ-
zir mesmo em dias turbulentos, à medida em 

que tomam decisões diretas e assumem riscos 
moderados. Tomar decisão é uma iniciativa que 
marca o futuro. Um destaque para o jovem que 
se projeta ser mais capaz e ser líder. 

Competências profissionais são o marco da 
atitude, protagonizando as ações de desenvol-
vimento cognitivas, da educação, da lideran-
ça, da ética, do humanismo. As organizações 
empresariais buscam líderes de visão de futuro 
e de vanguarda, tangenciando o marco da 
liderança e antecedem-se aos acontecimentos 
futuros, valorizando o saber ser para fazer me-
lhor a gestão, mesmo em momentos de crise. 

“A questão é que o futuro é marcado pela crise, 
enquanto a arte de prever é considerada uma 
atividade ilusória, uma pseudociência”, como 
postula o futurólogo italiano Francesco Mo-
race. Dessa forma, os seres humanos só se 
transformam em líderes pela arte de saber 
fazer e motivar, realizando projetos de futuro, 
desafiando seus conhecimentos inovadores e 
transformadores não só para as organizações, 
mas também para as civilizações, para o plane-
ta, pela força propulsora que motiva decisões 
certas e mais humanizadas. 

Portanto, a decisão é o primeiro caminho da 
competência individual, e o resultado é a traje-
tória do corolário da gestão organizacional. Ser 
capaz de tomar decisão é ser capaz de bus-
car resultados, motivo para a ação de líderes 
de visão futurista do aqui e do agora para um 
desenvolvimento globalizado, considerando 
que as organizações hoje são globais e exigem 
um programa de aprendizado que possa atingir 
além das fronteiras do amanhã.

VERA LÚCIA BROKI BRASIL   

é Administradora,
Faculdade Mário Quintana (FAMAQUI) 
       broki.voy@terra.com.br
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Nos últimos 30 anos o mundo ocidental teste-
munhou o surgimento de um grande número 
de modismos em administração, ou seja, novas 
técnicas difundidas por consultores, autores de 
livros e palestrantes, e aplicadas sistematica-
mente a organizações de um determinado seg-
mento ou indústria. Técnicas como a Qualidade 
Total, Reengenharia de Processos de Negócios, 
Kaizen, Custeio Baseado em Atividade, Ges-
tão do Conhecimento, ou a Responsabilidade 
Social Empresarial, por si só não garantem o 
sucesso das organizações nem um efetivo 
ganho de eficiência, mas são desafiadoras, 
inovadoras, e ajudam a quebrar paradigmas. 

Seguir os modismos não é necessariamente 
ruim, ao contrário, copiar uma melhor prática e 
adotar uma tendência inovadora pode parecer 
legítimo e racional aos olhos dos “stakeholders” 
do negócio, mas há de se respeitar o conhe-
cimento e a cultura da organização. Segundo 
os autores DiMaggio e Powell (1982), a Teoria 
Institucional pode explicar, através do processo 
de estruturação, o porquê de as organizações 
adotarem práticas administrativas semelhantes, 

em um processo denominado de Isomorfismo, o 
qual em linhas gerais limita a escolha de estru-
turas a um conjunto de combinações que são 
aceitáveis dentro de seu campo de atuação.

Mas afinal, Gestão de Projetos é apenas mais 
um modismo que vem sendo adotado devido 
à homogeneização das organizações? Ou é de 
fato uma necessidade para a sobrevivência das 
organizações modernas?

De acordo com a definição do PMI (2004), um 
projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo; logo percebe-se que a necessidade 
de organização da sociedade em estruturas de 
projetos já se fazia presente desde os primór-
dios da civilização. As pirâmides do Egito, a 
biblioteca de Alexandria, a maquete de Roma 
antiga, a muralha da China e a construção 
da Basílica de São Pedro são apenas alguns 
exemplos de projetos notáveis executados ao 
longo da história antiga.

A Revolução Industrial trouxe novos desafios 
para a organização do trabalho a partir do sé-

GESTÃO DE PROJETOS – 
NECESSIDADE OU MODISMO?

por Wellington Pereira
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culo XVIII, e desde então, organizações de todos os tipos 
e segmentos têm devotado um esforço significativo na 
definição de seus objetivos de longo e curto prazos, e no 
desenvolvimento de estratégias para suportar a realiza-
ção desses objetivos. Como se sabe, as estratégias adota-
das frequentemente não obtêm os resultados desejados 
e os planos nem sempre conseguem ser concretizados. 
Entre as razões para esta desconexão encontramos: 
estratégias não realistas; falta do alinhamento interno 
necessário para colocar em prática a estratégia e, mais 
frequentemente, a inabilidade em adquirir ou desenvolver 
as competências necessárias para executar e implemen-
tar estas estratégias no nível tático desejado.

Em um mercado com restrições econômicas cada vez 
maiores, em que a pressão por entregas ágeis é cons-
tante, e com produtos e serviços que envolvem grandes 
desafios tecnológicos, torna-se evidente que uma vanta-
gem competitiva crítica é a habilidade de traduzir a estra-
tégia em sucesso organizacional e operacional através 
de projetos. Isto significa desenvolver a capacidade para 
criar uma orientação organizacional abrangente para o 
tratamento de projetos individual e corporativamente, 
mantendo uma visão de programa e portfólio de projetos. 
Os esforços de toda a organização em projetos devem ser 
controlados individualmente e coletivamente, de tal forma 
que possam sustentar o alcance dos objetivos estratégi-
cos da organização.

O advento da Economia Digital, intensificado a partir de 
meados da década de 1980, vem mudando rapidamente 
o modo como as organizações fazem negócios, criando 
uma miríade de desafios e oportunidades sem prece-
dentes. Tecnologias como a internet, mobilidade, redes 
sociais, internet das coisas, inteligência artificial e big data 
estão empoderando os consumidores, modificando a 
dinâmica de criação e distribuição de produtos e serviços, 
e criando novos modelos de negócios.

Áreas tradicionalmente organizadas de maneira funcional 
como finanças, marketing e logística precisam se adaptar 
à complexidade dos novos modelos de negócios e às no-
vas tecnologias, e responder à velocidade das mudanças. 

Assim, a Gestão de Projetos, tradicionalmente empregada 

nas áreas de Engenharia e 
Tecnologia da Informação ga-
nha uma nova dimensão, uma 
nova abordagem e novos 
clientes internos.

Reconhecida como ciência 
na década de 1960, a Ges-
tão de Projetos é uma aliada 
fundamental do gestor para 
enfrentar os desafios de uma 
nova era, para maximizar os 
resultados no gerenciamento 
de objetivos, recursos, cus-
tos e prazos, seja na criação, 
desenvolvimento, divulgação, 
comercialização, distribuição 
e contabilização de um novo 
produto, serviço ou resultado.
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O administrador financeiro de uma empresa se 
orienta por princípios de três grandes áreas:

 ▶ ECONÔMICA: para entender como a 
empresa é afetada pelo contexto de mercado. 
Com o mercado mundial bastante interligado, é 
necessário conhecê-lo principalmente quando 
a empresa atua com importação e exporta-
ção. Mesmo atuando somente no mercado 
nacional, é necessário que o gestor financeiro 
conheça as variáveis que podem afetar os 
negócios.

 ▶ FINANCEIRA: onde encontramos os con-
ceitos financeiros dos quais destacamos risco 
e retorno, custo de capital, estrutura de capital, 
valor do dinheiro no tempo, avaliação, análise 
de investimentos, planejamento financeiro den-
tre outros. O conhecimento destes princípios é 
necessário independentemente do tamanho 
da empresa. Saber calcular o custo efetivo total 
(CET) de um empréstimo ou financiamento 
deveria ser um dos critérios para selecionar os 
funcionários da área financeira. Ainda encon-
tramos empresas que ao utilizar recursos de 
terceiros, passam a trabalhar para os bancos 
pela seleção inadequada desses recursos. 
O gestor financeiro precisa ter ao menos os 
conhecimentos básicos de contabilidade, que 
será nosso próximo assunto.

 ▶ CONTÁBIL: em que o contador precisa 
desempenhar três principais funções:

 ▶ Calcular impostos e que são muitos e que 
possuem legislação complexa. As penalida-
des por descumprimento da legislação são 
altas.

 ▶ Atender as chamadas obrigações acessó-
rias, prestando informações principalmen-
te aos fiscos federal, estadual e municipal. 
Aqui também as punições são pesadas.

 ▶ Apurar os resultados societários para que 
os sócios e demais partes interessadas co-
nheçam a situação financeira da empresa. 
É bastante difícil definir com precisão quais 
as consequências para o não cumprimento 
desta tarefa. Equivale a um piloto de avião 
sem plano de voo.

Das três funções a serem executadas pelo con-
tador entendemos que a terceira é a desempe-
nhada com menor qualidade. A seguir vamos 
procurar entender as causas disso, mostrando 
que a situação já foi bem pior, mas ainda preci-
sa melhorar muito.

 ▶ Historicamente a legislação do imposto 
de renda ditou as regras de como apurar o 
resultado contábil. 

 ▶ Há legalmente uma distinção entre as re-
gras para apuração dos resultados socie-
tários que são reguladas pelos princípios 
fundamentais de contabilidade e as regras 
fiscais para apurar o lucro fiscal ou tributável.

GESTÃO FINANCEIRA 
DE EMPRESAS
por Ademar Campos Filho
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 ▶ A criação no Brasil do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) em 2005 
fortaleceu os princípios fundamentais e 
os alinhou aos padrões internacionais de 
contabilidade.

 ▶ Na teoria deveria funcionar assim: a con-
tabilidade é feita com base nos princípios 
fundamentais, apurando o lucro societário 
e a partir daí são feitos ajustes para se 
chegar ao lucro real, base de cálculo do 
imposto de Renda (IR) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro (CSSL). Na prática, não 
é bem assim e vamos citar somente dois 
exemplos dos inúmeros casos possíveis. 

 ▶ Usar taxas de depreciação estabeleci-
das pelo regulamento do imposto de 
renda (RIR), ou calcular a depreciação 
com base na vida útil estimada para o 
bem e, aí, tratar de convencer o “leão” de 
que as estimativas estão corretas. Regra 
geral, os contadores optam pelas taxas 
do RIR e não sofrem punições do CPC.

 ▶ Um veículo usado foi comprado 
por R$25.000,00, mas está valendo 
R$20.000,00. Os princípios contábeis 
definem que a perda de R$5.000,00 
deve ser reconhecida antes mesmo da 
venda. Regra geral isto não ocorre para 
evitar um trabalho adicional ao con-
tador que teria que fazer um ajuste no 
livro de apuração do lucro real.

Entendo que a Receita Federal e o CPC pode-
riam manter grupos de trabalho para unificar 
vários procedimentos contábeis que servissem 
para as duas finalidades. Um toma lá, dá cá, 
facilitaria a vida de todos.

 ▶ A contabilidade é uma ferramenta essen-
cial à gestão financeira das empresas. Com 
os registros contábeis sendo feitos pelo 

sistema de partidas dobradas, podemos 
utilizar informações confiáveis disponibiliza-
das pelos relatórios financeiros / contábeis, 
principalmente o balanço patrimonial, a de-
monstração de resultados e a demonstra-
ção dos fluxos de caixa. Muitas conclusões 
podem ser tiradas desses demonstrativos, 
através dos índices de liquidez, de rentabili-
dade, e de endividamento.

 ▶ Dois grandes motivos afastaram empre-
sários e gestores da contabilidade. As 
altas taxas de inflação que inutilizavam os 
números e a relação de desconfiança entre 
os contribuintes e o fisco. A inflação está 
domada e a convivência com o fisco está 
amadurecendo.

 ▶ Com informações contábeis confiáveis, 
temos duas grandes vantagens para os 
empresários: 

 ▶ Decisões podem ser tomadas com 
base em informações que completam o 
“feeling”,

 ▶ Os controles podem desempenhar o 
seu papel no negócio evitando os ralos 
por onde muitas vezes o lucro desaparece.

Todos têm a ganhar com o fortalecimento da 
contabilidade na gestão dos negócios, inclusi-
ve os gestores financeiros.

ADEMAR CAMPOS FILHO 

é Administrador, Especialista em finanças. 
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Este artigo foi inspirado na importância cres-
cente dada ao Compliance pelas empresas 
nos tempos atuais. Cabem aqui algumas inda-
gações: por que Compliance é tão importante? 
Será que é simplesmente um modismo ou 
uma mudança que tende a se perenizar? Caso 
seja uma mudança efetiva, quais os elementos 
fundamentais para ter um programa bem-su-
cedido de Compliance? Estas são as perguntas 
objeto de reflexão e trataremos de oferecer 
subsídios para a tomada de decisão dos admi-
nistradores em suas organizações.

Programas de Compliance vêm sendo vendi-
dos como poção milagrosa para enfrentar a 
corrupção, mas, infelizmente a experiência tem 
demonstrado que o fato de possuir tal pro-
grama não blinda as organizações de serem 
autuadas por infrações à legislação vigente. 
Onde está a falha?

O que tem posto o Compliance em moda são, 
principalmente, as medidas que estão sendo 
tomadas por organismos internacionais, incen-
tivando o combate à corrupção com ênfase 
na dos agentes públicos - e.g. Convenções da 
OCDE (1) e da ONU (2), além das legislações 
locais sobre o tema.  

Ora, a corrupção não é exclusividade do rela-
cionamento com agentes públicos, por isso 
preferimos uma definição mais ampla, dada 
pela Secretaria de Estado para a Economia 
da Suíça: “Por corrupção entende-se qual-
quer abuso por um detentor de posição de 
confiança com o intuito de obter uma vanta-
gem indevida” (3). Este conceito abrange dois 
autores: a pessoa que abusa de sua posição de 
confiança e a que concede a vantagem inde-
vida. Além disso, a corrupção pode envolver 
agentes públicos, mas, também ser exercida 
entre pessoas ou entidades privadas. Esta defi-
nição contribui para a expansão do conceito de 
corrupção e é fundamental na análise de riscos 
que irá pautar o programa de Compliance de 
sua organização.

Conforme publicou o jornal O Estado de S. Pau-
lo de 19/06/17, o tema de combate à corrupção 
está tão presente na sociedade mundial que o 
Papa Francisco constituiu um grupo de traba-
lho para análise do tema, considerando inclusi-
ve a excomunhão de corruptos e mafiosos.

Por que lutar contra a corrupção?

Existem três razões básicas para tal conforme a 
publicação do SECO (3):

A ERA DE 
“COMPLIANCE”:
UMA REFLEXÃO 
NECESSÁRIA!

por German Julio Badi
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RAZÕES SOCIAIS E POLÍTICAS:

 ▶ A corrupção em muitos países é um sério 
obstáculo ao desenvolvimento,

 ▶ A corrupção é uma fonte de desigualdade 
no acesso aos serviços públicos, gerando o 
enriquecimento de alguns e prejudicando a 
coesão social,

 ▶ A corrupção mina os fundamentos do 
estado de direito e alimenta o crime 
organizado,

 ▶ A corrupção corrói a confiança nas 
instituições do Estado e mina as bases da 
democracia.

RAZÕES ECONÔMICAS:

 ▶ A corrupção gera o desperdício de recursos 
públicos e privados,

 ▶ A corrupção abala a confiança dos investi-
dores, principalmente nos investimentos de 
longo prazo,

 ▶ A corrupção prejudica a transparência e 
falseia a concorrência.

RAZÕES EMPRESARIAIS:

 ▶ As empresas correm o risco de sérias 
penalidades em caso de corrupção,

 ▶ A reputação de uma empresa pode ser 
destruída se detectado seu envolvimento 
em corrupção,

 ▶ As propinas dadas por uma empresa 
abalam a confiança e o sentido ético dentro 
da organização. Tolerar ou aceitar estas 
práticas criam um clima favorável a outros 
delitos,

 ▶ A empresa que corrompe está exposta à 
chantagem por aqueles que sabem do fato. 

O combate à corrupção está na agenda global 
da sociedade, de governos e organizações. 
Nestas últimas, por imposição legal ou por 
convicção, gerou a adoção de programas de 
Compliance como instrumento. 

O Compliance pode ser encarado de várias 
formas:
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 ▶ PROTEÇÃO: programa desenvolvido para 
atender a legislação e com foco na redução de 
penalidades. Este nível poderia ser caraterizado 
como “ fazer a coisa certa pelos motivos erra-
dos”, pois o foco não está na integridade nos 
negócios e sim na redução de riscos financei-
ros.

 ▶ SISTEMA DE CONTROLE: Os riscos da 
empresa são detectados e se estabelecem 
controles para mitigar os mesmos.

 ▶ SISTEMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE: 
além do anterior, neste caso, o sistema passa 
a incluir o código de conduta da organização, o 
treinamento interno e a sua gestão.

 ▶ ATITUDE E AÇÃO: neste caso, o foco é 
diferente e reside em criar uma cultura ética 
nos negócios, dentro e fora da organização, de 
forma a reduzir os custos do sistema de Com-
pliance.

Acima mostramos uma hierarquia dos progra-
mas de Compliance nas organizações.

No primeiro nível - Proteção - a empresa visa 
simplesmente a atender a legislação e mini-
mizar os custos em caso de autuação. Muitas 
organizações encontram-se neste nível. Os 
segundo e terceiro níveis são mais efetivos, 
mas apresentam custos crescentes e às vezes 
exorbitantes, além de não evitarem de forma 
absoluta a ocorrência de atos de corrupção. 
A maioria das grandes empresas encontra-se 
nestes estágios. O quarto nível apresenta outro 
tipo de dificuldades na sua implantação, mas 
sem dúvida pode gerar os melhores resulta-
dos em termos de permitir a continuidade da 
empresa.

Caso sua organização queira enveredar por 
este último caminho seguem alguns cuidados 
e sugestões para tal.

COMO FAZER:                                                                               

1. ESTABELECER O TOM: 

Em primeiro lugar a organização 
precisa definir que tipo de Cultura 
empresarial pretende seguir. Esta 
Cultura, se observada por todos, 
criará a imagem e reputação da 
empresa para todos os stakehol-
ders (externos e internos). Uma 
Cultura deve estar baseada em va-
lores tangíveis, orientados ao bem 
comum, e claros, pois serão guias 
para o comportamento da empresa 
na realização de seus negócios. 
Ela permitirá também a criação de 
um código de conduta aderente à 
mesma.

2.  PAPEL DO CEO:

O Executivo principal normalmente 
é visto como o que dita a Cultura da 
organização. Entretanto, seu papel 
fundamental é de ser o Guardião 
e exemplo de aderência à Cultura 
frente a toda a organização. Ele 
deve ser visível na organização e 
apoiar de forma consistente a Cul-
tura definida.

3. TREINAMENTO:

Todos os funcionários, fornece-
dores e prestadores de serviços 
devem ser treinados, não só na sua 
admissão, no que tange à Cultura e 
código de conduta da empresa. As 
regras ali estabelecidas são váli-
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das para todos. A observância de uma Cultura 
uniforme gera um clima de confiança e elimina 
atitudes contrárias.

4. PROCESSO DE DECISÃO:

Este processo deve incluir, além dos critérios 
normalmente estabelecidos para decisão, 
uma etapa que chamaremos de “deliberação 
ética”. Esta é pessoal, não da organização, e 
consiste num juízo entre o certo e o errado. 
Apesar de ser exercida por uma pessoa, o 
resultado – decisão- impactará na empresa 
como um todo.

5. COERÊNCIA:

É de suma importância no processo, pois qual-
quer dissonância entre o previsto e a realidade 
gera confusão e descrença na organização.

6. TRANSPARÊNCIA

Os processos e decisões empresariais devem 
ser absolutamente transparentes, de forma 
que todos possam verifica-los (critérios para 
bônus, política salarial etc.).

CONCLUSÃO:

Existe um anseio e manifestações explícitas da 
sociedade global por uma sociedade mais justa e 
ética. Assim sendo, o Compliance não é um modismo, 
mas sim uma tendência clara. Os programas de 
Compliance têm apresentado melhoras significativas, 
mas, quando não são baseados numa cultura ética 
nas organizações, dificilmente cumprirão com sua 
função. O tema é complexo e merece: reflexão e ação.
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Ver o que não está visível é desenvolver uma 
percepção aguçada, é criar, é buscar ajuda, é 
pesquisar, refletir, montar uma estratégia, um 
plano, mas preponderantemente ser proativo 
e agir.

Olhar para si próprio, para aqueles que estão 
obtendo sucesso, para o mercado frequente-
mente e, mais importante do que isso, estar 
sempre pronto para mudar e se adaptar rapi-
damente às situações, nem que sejam inicial-
mente pequenas e tímidas mudanças.

Estar sempre disponível e receptivo para 
redefinir estratégias, em razão do movimento 
do próprio mercado, com ações inteligentes e 
rápidas.

Responder às necessidades, dores e anseios 
de nossos clientes, considerando o momento 
e as dificuldades desafiadoras atuais.

Evoluir e aperfeiçoar-nos, mesmo em momen-
tos pouco favoráveis. Acreditar em seu poten-
cial e motivar sua equipe para a superação.

Ter iniciativa para agir antes de seus concor-
rentes e dar o primeiro passo certeiro à frente, 
liderando os novos tempos em sua vida, em 
sua empresa e em seu mercado de atuação.

Contribuir com outras pessoas para a quebra 
de paradigmas, dando força a todos que 
“não estão procurando ver o que não está 
visível”, para que ajam e busquem caminhos 
alternativos, mesmo sendo inicialmente de 
forma tímida.

Agir para que suas pequenas contribuições 
sejam importantes referências dentro de um 
contexto maior.

Ter conhecimento de que há mais de cinquen-
ta anos, uma marca de creme dental não pro-
metia nada contra as cáries e sim contra o mau 
hálito. Foi um sucesso absoluto, saindo de um 

por José Antonio Kairalla Caraccio

PARA SER 
VITORIOSO VOCÊ 
PRECISA VER O QUE 
NÃO ESTÁ VISÍVEL
(Sun Tzu)
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lugar comum no qual estava enfrentando uma 
enorme concorrência.

Tenho encontrado hoje com algumas pessoas 
de “cabeça baixa”, com poucas esperanças, 
baixa autoestima e sem vigor para reagir. Te-
mos sempre que combater este estado emo-
cional transitório para poder enxergar outros 
caminhos e oportunidades.

Minha mensagem final a você:  

Se chegou até aqui, seu valor é incontestável. 
Saiba fazer uma leitura do momento atual, para 
enxergar alternativas e oportunidades e siga 
o sábio conselho de Sun Tzu de que para ser 
vitorioso você precisa ver o que não está visível.

Espero ter dado uma pequena contribuição a 
você neste momento em que estamos travan-

do um bom combate e que nos deixará um 
legado de aprendizado e superação. 

Levante a cabeça, respire fundo e vá à luta com 
a certeza da vitória. 

Boa sorte!

JOSÉ ANTONIO KAIRALLA CARACCIO
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Inicialmente gostaria de abordar o tema 
liderança. Inúmeros são os livros que 
destacam este tema. Recentemente fiz uma 
pesquisa no âmbito do curso de Mestrado 
com aproximadamente 3.500 pessoas, 
questionando qual a melhor definição de 

líder. Recebi aproximadamente 50 definições, 
embora muito pertinentes, totalmente 
distintas. A reflexão é simples, por que um tema 
amplamente debatido e com tanta pesquisa 
ainda possui tantas divergências? Deixo aqui 
uma provocação: liderança para mim é ter 

NEUROLIDERANÇA: 
REVOLUCIONANDO
A COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA

por Marcelo Prauchner Duarte
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um propósito claro, engajar pessoas, gerar 
resultados e ser feliz. 

Outro aspecto amplamente debatido atu-
almente é a neurociência. A neurociência 
aplicada está sendo utilizada em diversas 
áreas. Acho importante abrir um parêntese 
para elucidar que pessoas que se utilizam 
da neurociência aplicada aos negócios não 
são neurocientistas. O uso da neurociência 
aplicada, com princípios éticos e estudos 
sérios, possibilita interpretar como o business 
e a gestão podem aprimorar os resultados 
empresarias, por meio do estudo do compor-
tamento humano. Sendo assim, precisamos 
identificar e isolar os estudos sérios neste 
tema, das eventuais utilizações inadequadas 
de aproveitadores que sem nenhum estudo 
e profundidade simplesmente reproduzem 
abordagens vazias.

Feita esta pequena introdução, a comu-
nicação é um elemento importante ao 
processo de liderança, produtividade e 
satisfação pessoal. O ser humano é um 
animal complexo que necessita integrar 
diversas mentes de forma unificada, 
visando obter satisfação e desempenho 
máximos. Dominar a mente animal, a 
mente emocional e a mente racional é 
uma arte. Cada uma das mentes cumpre 
uma função especifica, ou seja, coman-
dar racionalidade, emoções e instintos 
(PERUZZO, 2015).

Boa parte das ações são produzidas no 
cérebro reptiliano, responsável pelos 
instintos; no sistema límbico são proces-
sadas as emoções. As decisões huma-
nas são complexas, e até 95% delas são 
tomadas de forma involuntária, visto que 
conflitam com as decisões do sistema 
límbico, que busca a satisfação ime-
diata e as decisões tomadas no córtex 
pré-frontal, que visam o planejamento e 
os objetivos de longo prazo (CAMARGO, 
2013).

Segundo Lent (2015) é por meio do córtex 
que é possível emitir, entender e inter-
pretar os comportamentos emocionais. 
As emoções possuem uma função 
fundamental à sobrevivência e caso não 
sejam usadas, dificilmente é possível so-
breviver até a idade adulta e propagar os 
seus genes. Fugir ou lutar são aspectos 
emocionais, vinculados a funções bioló-
gicas que garantem a sobrevivência.

Estudos recentes demonstram que a fal-
ta de habilidade dos líderes não permite 
aos mesmos extrair o potencial máximo 
de sua equipe. Respeitar e integrar os 
estilos emocionais em uma equipe é fa-
tor de sucesso que permite às empresas 
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aumentar a produtividade e a satisfação no ambiente de 
trabalho. (VICKBERG; CHRISTFORT, 2017). Desta forma, não 
basta olhar um sorriso, o desafio é interpretá-lo e obser-
var as reais emoções que se encontram ocultas sob o 
mesmo. (EKMAN, 2011).

Conforme Fabossi (2012) apenas 7% da comunicação é 
absorvida pela voz. A maneira como se fala representa 
38% e os demais 55% representam o não verbal. A falta 
de liberdade, de autonomia e do reconhecimento social, 
são fatores que potencializam o estresse, gerando mui-
tas vezes efeitos negativos que podem ser comparados 
a dores físicas. (CHAVAGLIA NETO, 2012). 

Não podemos desconsiderar que os neurotransmisso-
res influenciam as emoções. Pessoas com altos níveis 
de cortisol, impacientes e estressadas tendem a tornar 
o seu ambiente de trabalho mais tenso. Conseguindo au-
mentar a produção de serotonina, neurotransmissor que 
regula o humor; liberando dopamina, responsável por 
aumentar os estímulos de motivação e ação e baixando 
os níveis de cortisol, responsável pelo estresse; torna-se 
possível melhorar as relações entre indivíduos no am-
biente de trabalho (PERUZZO, 2015).

Sendo assim, você já imaginou que a comunicação as-
sertiva impacta em até 99% a produtividade das pesso-
as quando comparada a uma comunicação inadequa-
da? Outro aspecto importante é o impacto na saúde que 
uma comunicação assertiva pode gerar nos indivíduos. 
Pessoas que recebem uma comunicação rude podem 
aumentar em 200% os níveis de raiva e 54% os níveis 
de estresse.  Diante destes resultados, rever os méto-
dos de liderança é determinante para a produtividade e 
desempenho das equipes. O impacto na produtividade 
das empresas, produzido pela comunicação asserti-
va, mencionado acima foi apresentado em pesquisa 
baseada na neurociência aplicada, demonstrando os 
efeitos hormonais decorrentes e está registrada sob 
CDU 658.012.45, bibliotecário responsável: Fabrício Schir-
mann Leão – CRB 10/2162. Este é um tema muito atual e 
com pouca literatura disponível, mas caso você deseje 
aumentar seus lucros, a produtividade e o engajamento 
dos funcionários, entenda este assunto.
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Discutir o controle interno e contábil para a 
gestão das empresas, principalmente no que 
tange à área de tesouraria e gestão financeira 
é muito importante, pois todas as transações 
financeiras das empresas transitam por esta 
área. O tema controle nas empresas é assunto 
que vem sendo explorado muito na mídia, nas 
corporações e, principalmente, nas entidades 
reguladoras, aparentemente com excessiva 
ênfase nas perdas financeiras e nas possibili-
dades de fraudes. 

Segundo o ERM - Enterprise Risk Management 
— Integrated Framework do COSO (2004), o Sis-
tema de Controles Internos compreende as po-
líticas e os procedimentos instituídos pela Alta 
Administração de uma organização para asse-
gurar que os riscos inerentes às suas atividades 
sejam identificados e geridos adequadamente. 

Devemos salientar que a qualidade da infor-
mação sempre permitirá maior confiabilidade 
seja para que questões de fornecimento de 
informações estejam livres de erro e possam 

representar corretamente os dados, e alinhar 
a fidelidade de representação desses dados, 
de forma que possamos verificar e sempre que 
possível demonstrar sua neutralidade, sem 
conflitos de interesses.

Vale aqui evidenciar que os últimos escânda-
los apresentados na Operação Lava Jato entre 
empresas governamentais e grandes emprei-
teiras no país, causaram indignação da socie-
dade. Mas será que teremos efeitos futuros, ou 
em breve faremos de novo? O doleiro Alberto 
Youssef já é reincidente do mesmo “modus 
operandi”, basta buscar na internet o caso do 
Banestado.

Almeida (2007) comenta o controle interno e sua 
relação com o processo de geração de informa-
ções contábeis e gerenciais, como se segue:

O controle interno representa em 
uma organização o conjunto de 
procedimentos, métodos ou rotinas 
com os objetivos de proteger os ativos, 

A IMPORTÂNCIA 
DO CONTROLE 
INTERNO E 
CONTÁBIL PARA 
A GESTÃO DAS 
EMPRESAS

por Marcos Assi
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produzir dados contábeis confiáveis e 
ajudar a administração na condução 
ordenada dos negócios da empresa.

Considerar que há um forte vínculo entre a 
contribuição do controle interno e contábil e 
os variados níveis de gestão empresarial, além 
da importância do controle para a gestão das 
empresas está justamente no seu potencial de 
informação. Basta analisar algumas das prin-
cipais alterações da legislação que determina-
ram o aumento do controle e da regulamen-
tação pelos órgãos reguladores decorrentes 
das crises vividas no mundo corporativo desde 
2002, especialmente nos Estados Unidos.

Esse tema causa uma enormidade de questio-
namentos no mundo corporativo, e sempre que 
surgem colocamos em discussão as necessi-
dades de eficiência, eficácia e confiabilidade 
das transações sejam por fraudes contábeis, 
por ausência de controle ou falta de índole e as 
práticas corporativas fraudulentas.

O enfoque de que o controle interno é, predomi-
nantemente, vinculado a atos fraudulentos, não 
é verdadeiro, pois os escândalos, lobbies, pro-
pinas e manipulações contábeis são exemplos 
do resultado da negligência generalizada com 
os controles empresariais e até mesmo com a 
ausência de conduta e ética corporativa. Basta 
avaliar os últimos escândalos corporativos.

Os controles interno e contábeis buscam con-
tribuir para que os empresários e gestores ana-
lisem as visões administrativas. Dessa forma, 
pretende-se superar a imagem de fraude que 
esconde e limita as vantagens que os controles 
podem trazer ao empresário frente aos desa-
fios deste século.

O profissional focado em Controles Internos e 
Contábeis necessita constantemente buscar 
ferramentas e processos eficazes para tornar 
as transações financeiras mais transparentes e 

seguras, haja vista, a publicação realizada pela 
CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que 
após alguns escândalos de perdas financeiras 
de empresas de capital aberto desde 2008, 
exigiu maiores controles e forma de apresen-
tação de posições de instrumentos derivativos 
por meio da Deliberação 550 de 2008, que 
justamente vai de encontro de dois princípios 
da Governança Corporativa, transparência e 
prestação de contas. 

Do Controle Interno é parte integrante do ge-
renciamento de riscos corporativos. A estru-
tura do gerenciamento de riscos corporativos 
abrange o controle interno, originando dessa 
forma uma conceituação e uma ferramenta de 
gestão mais eficiente.

O controle contábil sempre foi uma ferramenta 
de controle interno nas organizações e deve-
mos levar em conta seu nome? Independente-
mente do ramo de atividade de cada uma. Um 
dos principais instrumentos administrativos 
de controle, identificação e gerenciamento de 
riscos de perdas ainda é a contabilidade.
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A partir dos anos 90, nosso país passou a se 
inserir mais no comércio internacional, cujos 
processos, pela magnitude das transações, se 
destacaram através das grandes empresas 
nacionais. Claro estava que as pequenas e mé-
dias empresas também passaram a enxergar 
os mercados “além-mar” como novas oportu-
nidades. Mas, o sonho de se conquistar mer-
cados e clientes de outras culturas, religiões, 
comportamentos, paradigmas, entre outras, 
não se dá por acaso e muito menos de um dia 
para outro. Observou-se que faculdades, uni-
versidades, cursos rápidos profissionalizantes 
passaram a oferecer oportunidades aos que 
gostariam de investir em promissoras carreiras 
internacionais. 

Devemos considerar que, tradicionalmente, as 
teorias clássicas de internacionalização são 

classificadas em duas perspectivas de acordo 
com Andersen & Buvik (2002) e Hemais & Hilal 
(2004): a econômica e a comportamental.

No tocante à comportamental, me vem à me-
mória um fato real ocorrido durante uma das 
minhas aulas de MBA, cujo tema era exata-
mente a “internacionalização de empresas e 
carreiras”. Acredito que ao compartilhar este 
fato possa despertar interesse no leitor e talvez 
a reflexionar sobre sua carreira e novas oportu-
nidades.

A turma era composta de 42 alunos e um deles, 
com 54 anos de idade, comentou-me que final-
mente, pelos temas abordados, estava enxer-
gando o mundo de forma diferente. Disse-me 
que foi alfabetizado na mesma faixa etária das 
crianças da época, cursou ensino médio e gra-
duou-se em Administração de Empresas, mas 

A EDUCAÇÃO E A 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DE CARREIRA
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como o mundo é bem diferente e menor devido 
à comunicação em tempo real, estava eufórico 
(palavras textuais) por estar participando do 
curso, apesar da idade (?) e ao mesmo tempo 
realizar as pesquisas orientadas para novas 
descobertas.

Diante desta afirmação, não me restou outra al-
ternativa senão perguntar-lhe qual ou quais os 
motivos que o levaram, primeiro a realizar o cur-
so, e também por estar vivendo, euforicamente, 
aquele ambiente academicamente jovem na 
comparação com faixas etárias diferentes. Sua 
colocação foi rápida: sendo da Geração Baby 
Boomers, estava entendendo a visão de mundo 
das gerações Y e Z, colegas de classe, tanto do 
ponto de vista pessoal como acadêmico como 
profissional e ao mesmo tempo, associando 
tudo à sua bagagem anterior.

Mas o que mais me surpreendeu foi quando 
me relatou que seu filho, profissional da 
área de negócios internacionais, gostaria de 
abrir uma empresa com ele e que para isto 
pudesse acontecer, precisaria também se 
internacionalizar, cujo projeto já previa viagens 
e cursos no exterior juntamente com o filho que 
por ser da geração X tem como característica 
trabalhar com foco definido e que sente a 
necessidade de feedback e neste caso com a 
experiência dele. 

Situações como esta confirmam que nunca é 
tarde para iniciarmos ou concluirmos os estu-
dos ou mesmo aprendermos mais, pois mes-
mo assim, vivemos como se as fases da vida 
fossem previamente delimitadas. Em determi-
nada época, devemos aprender a ler e escre-
ver, noutra, devemos concluir o ensino médio 
para, em seguida, ingressarmos na universida-
de: assim diz a legislação, mesmo sabendo que 
nem sempre é possível seguir essas etapas.

Nos tempos atuais, em que as mudanças 
acontecem de modo muito mais acelerado, 

felizmente o raciocínio vem se modificando. As 
pessoas estão aumentando o tempo de estudo 
e procurando maior qualificação profissional, 
inclusive fora do país em cursos profissionali-
zantes assim como em mestrado, doutorado e 
pós-doutorado. 

Dar continuidade à carreira acadêmica e po-
tencializar os conhecimentos, claro está que 
poderão aproveitar novas oportunidades profis-
sionais tanto em várias regiões de nosso país 
como do exterior. 

Definindo melhor essas expectativas, nossas 
empresas estão sempre em busca da figura do 
“trader” em qualquer das áreas da Administra-
ção, pois este profissional que enxerga o mun-
do de forma diferente, conduz as empresas nos 
moldes de globalização.

Lembre-se: “nunca é tarde para você começar, 
pois sementes deixarás! ”.

NELSON LUDOVICO
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Falar em crise nesta década soa repetitivo e 
banal. Nunca se experimentou tamanha incer-
teza com relação ao futuro e à capacidade de 
organizações e indivíduos em sobreviver às 
mudanças e às tendências ainda a se confir-
marem no mercado.

A primeira constatação a ser feita diz respeito 
aos scripts politicamente corretos e de am-
pla aplicação: não funcionam! O cenário que 
se vive hoje nos permite pouca repetição de 
metodologias bem-sucedidas no passado, 
porque as circunstâncias que vivenciamos são 
inéditas em sua natureza ou em sua mútua 
combinação.

Então, se pode afirmar que tudo passa por uma 
abordagem contingencial e fatalista? Felizmen-
te, isto também não é correto. Há muito que se 
pode fazer antes de assumir qualquer postura 
de vitimização. E isto passa por etapas bem 
coordenadas e executadas em paralelo: prepa-
rar, treinar, monitorar, reagir conscientemente, 
comunicar e aprender constantemente.

Se é verdade que cada crise tem seu próprio 
aspecto original – seja ela de natureza orga-
nizacional, normativa, jurídica, econômica ou 
política – se precisa reconhecer que alguns 
padrões claros são recorrentes. Estes podem 

ensinar algumas práticas a serem seguidas 
para que uma organização se prepare para 
uma melhor reação, caso o pior aconteça. A 
preparação implica em se identificar aque-
les padrões que se repetem e a começar um 
trabalho de análise de causas e efeitos. Flu-
tuações nas preferências dos consumidores, 
variações nos indicadores econômicos globais 
e locais, mudanças no clima organizacional são 
exemplos de fontes preciosas de sinais.

Preparar significa selecionar as melhores 
fontes de informação e começar o trabalho de 
antecipação de respostas. Mas estamos ape-
nas começando: escolher a melhor forma de 
reação, antes mesmo do pior acontecer, é algo 
que deve envolver todos os níveis da organiza-
ção: a gestão participativa deve deixar de ser 
apenas um mote ou algo a ser implantado... far, 
far away.

O treino é a próxima etapa. Aqui há que se 
definir que modalidade de treinamento adotar 
e nunca generalizar a escolha para todas as 
circunstâncias: treinamentos amplamente 
divulgados ou não, in loco ou em ambientes 
vivenciais, destrutivos ou não. Cada modali-
dade tem vantagens e desvantagens a serem 
consideradas. Mas é preciso expor as partes 
fundamentais da organização a situações 

ADMINISTRANDO 
A CRISE

Por Osmar Rezende 
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controladas de crise simulada para verificar a efetividade de 
iniciativas e, principalmente, o tempo adequado de reação.

A etapa a ser iniciada a seguir, o monitoramento, exige disci-
plina e definições claras: quem monitora, com que frequência 
se monitora, qual a evidência do monitoramento e quem mais 
checa esta evidência. Este último item é extremamente rele-
vante porque as crises surgem sempre que alguém esquece 
que elas são uma possibilidade e deixa de fazer um acompa-
nhamento perene. Murphy sabia disto!

Reagir a uma crise não é tarefa fácil. Todos sabem disto, mas 
se você fez o dever de casa até aqui, os problemas serão me-
nores. E isto é comprovado estatisticamente. Muitos se repe-
tem dizendo que as estatísticas mentem e nem começam a se 
preparar. Neste caso, somente reagem quando a situação de 
crise já está instaurada.

Mesmo se preparando devidamente, ainda há algo mais a con-
siderar: validar se a solução pensada antes continua válida e se, 
ao aplicá-la, você não inicia um processo em cadeia, disparan-
do novas crises sucessivamente. Tomar este cuidado significa 
reagir conscientemente, ao invés de repetir receitas de bolo.

Quase lá. Escolha o porta voz da crise e garanta que ele já foi 
treinado antes.

Como treinar? Simule entrevistas e exagere nas perguntas 
capciosas. Quanto mais perguntas constrangedoras você 
apresentar no treinamento de um porta voz, menor será o 
risco de a crise piorar. Se quiser ver um exemplo prático de 
acertos e erros, não deixe de ver o filme Obrigado Por Fumar. O 
Netflix também ensina.

Ainda sobre a comunicação, existe uma gradação de respos-
tas adequadas: desde a negação não ambígua até a afirma-
ção não ambígua. Na dúvida, ganhe tempo informando que os 
fatos estão ainda em apuração. Até porque isto não será uma 
mentira na maioria das ocasiões.

E agora que a crise passou? Mais uma armadilha: descansar 
antes da hora. Registre tudo o que deu certo ou errado, os tem-
pos de reação, as pessoas envolvidas, os comentários rece-
bidos e as oportunidades de melhoria vislumbradas. Crises en-
sinam a prevenir crises e este legado precisa ser preservado 
dentro das organizações. O gestor avestruz está em extinção, 

por iniciativa própria.

Da próxima vez, poderá 
ser pior. Depende de 
como se conduziu o pro-
cesso da crise anterior.

E por falar em crise, você 
já leu os jornais de hoje?
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Uma vez perguntei à responsável pela área de 
marketing de uma empresa de médio porte 
quais eram as estratégias de marketing para os 
próximos meses. Foi então que ela me respon-
deu que não tinha nada planejado - que um 
bom marqueteiro, se vira. Logo concluí que, re-
almente, ela era uma marqueteira, ou seja, uma 
aventureira se apropriando de conhecimentos 
que achava que possuía, além de ajudar a de-
negrir ainda mais a área de marketing, atirando 
no escuro para ver se acerta, torcendo para 
que fizesse algo revolucionário e imediatista. 
Coisa própria de marqueteiro.

É cada vez mais comum ouvirmos esse termo. 
Ele está presente no cotidiano brasileiro – “esse 
aí é marqueteiro”, “o marqueteiro da campanha 
de fulano”, “o marqueteiro da campanha da 
empresa tal”, entre outras situações – demons-
trando, na maioria das vezes, um deboche ao 
papel desenvolvido pelo Profissional de Marke-
ting. Isso mesmo, esse é o termo correto, Profis-
sional de Marketing. Porém, muitos nem sequer 
sabem disso, inclusive alguns profissionais da 
área se auto intitulam marqueteiros. O termo é 
tão utilizado, que já aparece nos dicionários da 
língua portuguesa, assumindo como algo que 
faz parte do linguajar popular.

Mas como surgiu o termo marqueteiro?

O termo ganhou notoriedade nas campanhas 
políticas realizadas no Brasil. Muitos profissio-
nais, não da área de marketing, começaram a 
fazer ações pontuais que mais estavam para 
publicidade, afim de conquistarem mais votos 
para esse ou aquele candidato. Os concorren-
tes, para confundirem os eleitores, começaram 
a associar essas ações a coisas de picaretas, 
aventureiros, enganadores, passando a utili-
zar o termo chulo de marqueteiro para rotular 
esses profissionais. A partir daí o mercado 
começou a utilizar o termo associando-o a pro-
fissionais que querem enrolar ou enganar as 
pessoas. Mas essa não é, e nunca foi a função 
do marketing, bem como, de seus profissionais. 
O marketing na sua essência tem objetivos 
claros e focados.

POR QUE 
NÃO SOMOS 
MARQUETEIROS?

Marqueteiro = Indivíduo que tem o 
marketing como profissão. Indiví-
duo que usa o marketing para se 
autopromover.  (Michaelis, 2017)

“

“

Por Roberto Padilha Moia
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de conviver com fortes pressões para aumen-
tar as vendas e as margens de lucro buscan-
do uma melhoria contínua na satisfação dos 
clientes. Outro requisito, é uma melhor compre-
ensão, com maior profundidade, das necessi-
dades e desejos dos consumidores, medindo 
o sucesso de uma empresa pelos resultados 
alcançados. Dessa maneira, ele precisa desen-
volver a capacidade de pensar e agir estrategi-
camente, utilizando a criatividade, sem perder 
de vista o que os concorrentes estão fazendo. 
(BASTA, 2006)

Vale lembrar, que a área de marketing passa 
por constantes transformações. Atualmente o 
mercado tem dado um foco maior no marke-
ting digital. Isso significa que o profissional 
de marketing precisa estar antenado com as 
novas ferramentas digitais que irão auxiliá-lo 
no desenvolvimento de suas estratégias de 
mercado. Porém, para que esse profissional 

Mas afinal, como devemos conceituar um 
profissional de marketing? 

Entre muitas coisas, o profissional de marketing 
tem na sua essência a atividade de entender o 
mercado, o comportamento dos clientes, seus 
desejos e necessidades e trabalhar para que 
seus produtos e serviços possam atender a 
essas demandas, sem enganação, sem subes-
timar a capacidade intelectual do cliente. 

O profissional que não atender a esses requi-
sitos não pode ser considerado alguém com 
competência para atuar na área. Sem esque-
cermos, que o marketing é uma das atividades 
da administração, logo, um profissional da área 
também é um administrador.

O profissional de marketing do século XXI terá 

Marketing é um processo social por 
meio do qual pessoas e grupos de 
pessoas obtêm aquilo que necessi-
tam e que desejam com a criação, 
a oferta e a livre negociação de 
produtos e serviços de valor com 
outros. (Kotler; Keller, 2006, p. 4)

“

“



33C O L E T Â N E A  A D M  2 0 1 7

consiga assimilar novas estratégias ou ten-
dências ele precisa acumular experiência para 
desenvolver um melhor gerenciamento dos 
vínculos da empresa com o mercado (URDAN; 
URDAN, 2010).

Respondendo à pergunta do título desse 
artigo, não somos marqueteiros porque nossa 
formação como administradores nos permite 
uma visão estratégica e sistêmica de como 
devemos atuar no mercado. Marqueteiros são 
aventureiros, fanfarrões, não têm compromisso 
com aperfeiçoamento, planejamento, estraté-
gia ou mesmo com as necessidades e desejos 
dos clientes. Não se preocupam em adquirir e 
acumular conhecimentos e aperfeiçoamento 
profissional. Isso é o que diferencia um profis-
sional de marketing de um marqueteiro. Lem-
bre-se disso, ou vai entregar o futuro da sua 
empresa para um marqueteiro de plantão?
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É comum encontrarmos difi-
culdades entre as pessoas e 
até mesmo em comunidades 
para entenderem os conceitos 
de Administrador, Gestor, Em-
preendedor e Empresário.

Administrador: seu objetivo 
principal ao desenvolver seu 
trabalho é a eficiência organi-
zacional. Sua grande contribui-
ção é a visão abrangente da 
organização e a definição de 
seis funções básicas:

1. FUNÇÃO TÉCNICA: 
São os aspectos de produção 
de bens e serviços.

2. FUNÇÃO COMERCIAL: 
Relaciona-se com a compra, 
venda, compra e permuta 
dos bens produzidos e 
consumidos pela empresa. 

3. FUNÇÃO FINANCEIRA: 
É a busca e gerenciamento 
dos recursos financeiros 
utilizados.

A DIFERENÇA ENTRE 
ADMINISTRADOR, 
GESTOR, 
EMPREENDEDOR E 
EMPRESÁRIO

4. FUNÇÃO SEGURANÇA:
Inserida na área de Recursos 
Humanos, tinha por atividade 
assegurar os bens das 
empresas e as pessoas 
envolvidas com a empresa.

5. FUNÇÃO CONTÁBIL: 
A função consiste em registrar 
as contas efetuadas, elaborar 
balanço e estatísticas.

6. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA:
Uma atividade atribuída a 
todas as áreas da empresa. 
Tem o caráter de coordenação 
das demais áreas. 

Por Sandra Regina 
da Luz Inácio
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A função do administrador é distribuída com 
outras funções essenciais, proporcionalmente 
entre a cabeça e os membros do corpo social 
da empresa. Para o melhor entendimento do 
que comporia essa função, ela foi dividida no 
que hoje denominamos processo administra-
tivo e que Fayol definiu como atos administra-
tivos e dividiu-os em cinco: prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar.

Enfim, a administração é Operacional.

Gestor: detalha o funcionamento das estrutu-
ras adotadas e foca organizações que estão 
envolvidas em mercados que exigem alta ve-
locidade na tomada de decisões e flexibilidade 
para reorganizar e atender as solicitações tanto 
internas como externas.

A partir desse ponto, passa a atribuir as neces-
sidades que as organizações demandam tais 
como: diversidade, velocidade de mudança, in-

terdependência entre as unidades funcionais, 
conexões de internet e velocidade do ciclo do 
produto.

Essas necessidades resultam da evolução do 
mercado nas quais aparecem também a mi-
gração do poder para as mãos do consumidor 
e a inter-relação com a evolução tecnológica. 
No caso da tecnologia, utilizando sistemas de 
informação ou mesmo regras de atendimento 
sem uma Inter coordenação entre os recursos.

A Gestão é mais intelectual do que operacional.

Empreendedor: não podemos considerar em-
preendedora apenas aquela pessoa que tem 
um negócio próprio. Um atleta, um artista, um 
funcionário dentro da sua área, pode empreen-
der e conseguir realizar mais do que a maioria 
das pessoas.

Os intrapreneurs (empreendedores internos) 
fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso 
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da empresa. O custo de se perder talentos em-
preendedores é maior que o da simples perda 
de um técnico qualificado ou de um elemento 
eficaz de uma área administrativa específica.

Uma pesquisa feita pela ONU levantou e 
agrupou algumas características que fazem a 
diferença entre uma pessoa empreendedora e 
uma que não possui este perfil, com base em 
informações e reunindo técnicas dos melhores 
programas mundiais neste assunto.

Essas pesquisas demonstram que as diferen-
ças estão no comportamento, não importando 
em que área as pessoas estão atuando. O espí-
rito empreendedor não é um atributo ensinável, 
porém como se trata de comportamento pode 
ser treinado e aprimorado. Para que o profissio-
nal possa desenvolver um espírito empreen-
dedor é necessário que ele tenha aspectos em 
sua personalidade que sejam compatíveis com 
esse perfil. É importante que os colaboradores 
não vejam a empresa como um “emprego”, mas 
tenham o perfil de dono de um negócio.

 Seguem algumas características que diferen-
ciam os funcionários empreendedores:

a) Têm visão sistêmica: não têm olhos apenas 
para o seu mundo, mas conseguem visualizar a 
companhia como um todo. Atribuem significa-
do pessoal a tudo o que fazem: tanto pelo tra-
balho como pela empresa em que atuam. Isso 
inclui acreditar no negócio e ter a sensação de 
que a experiência está valendo a pena.

b) Implementam ideias: implantam novas. Não 
basta ser um poço de ideias, é preciso imple-
mentá-las. São persistentes, fazem de tudo 
para que os projetos e negócios deem certo. 
Têm capacidade de encontrar saídas para obs-
táculos que apareçam.

c)  São proativos e se antecipam ao futuro: 
Fazem as coisas antes mesmo de serem solici-

tados ou forçados pelas circunstâncias. Con-
seguem antecipar as necessidades e vão além 
do pré-estabelecido.

Enfim, o empreendedor tem dons inatos, atri-
buídos ao seu desenvolvimento. Estes dons 
podem também ser desenvolvidos através de 
treinamento.

Empresário: o novo ordenamento jurídico subs-
tituiu o sistema previsto pelo Código Comercial 
de 1850, denominado sistema normativo que 
objetivava a regulação das atividades privadas 
organizadas de produção e de circulação de 
bens e serviços destinados ao mercado. Por-
tanto, hoje o Código Civil substitui a noção de 
“ato de comércio” pela de “empresa” e a de “fun-
do de comércio” pela de “estabelecimento”. Ti-
tulares da empresa podem ser tanto a pessoa 
física (empresário) como a jurídica (sociedade 
empresária). Contudo, fica superada a ideia de 
comerciante e de sociedade civil de fins econô-
micos. É todo aquele que faz a abertura de uma 
empresa e esta possui um CNPJ.

SANDRA REGINA DA LUZ INÁCIO

é Administradora, Empresária, Especialista 
em Treinamento e Capacitação Gerencial

       sandra@empresafamiliar.com.br
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GESTÃO DE 
TENDÊNCIAS

Por Marcos Nogueira Cobra

As atuais formas de gestão se contrapõem: 
Gestão de Pessoas versus Gestão de 
Competências e Inovação e Formas de 
Inteligência nas tendências que apoiam a 
revolução tecnológica. 

O mundo não para e os gestores vivem 
desafios permanentes, pois o conhecimento 
tem prazo de validade cada vez menor. 

A administração de recursos humanos, 
por exemplo, antes centrada em Gestão 
de Pessoas, hoje concentra suas ações 
em Gestão de Competências, ou seja, 
em administrar diversas competências 
necessárias ao bom desempenho no mundo 
dos negócios.

Frente aos novos desafios organizacionais, 
as escolas de administração precisam rever 
currículos e introduzir conceitos inusitados, 
antes que seus programas de ensino se 
tornem obsoletos. 

37C O L E T Â N E A  A D M  2 0 1 7
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Os modelos de gestão estratégica, por exem-
plo vêm evoluindo muito rapidamente, desde 
o conceito do BCG – Portfólio de Produtos, até 
inúmeras outras estratégias como as disrup-
tivas, que mudam conceitos e aplicações de 
produtos, assim como fez o fundador da Apple, 
Steve Jobs, um grande mestre, talvez o maior 
deles. Porém, a evolução das estratégias é con-
tínua e sempre surgem novas, como se fossem 
as águas de um rio que, ao passarem embaixo 
de uma ponte, nunca são as mesmas.

As Estratégias seguem o curso natural do mun-
do dos negócios, do Blue Ocean (oceano azul) 
para navegar em águas calmas, sem surpre-
sas, e se contrapor às estratégias em oceanos 
vermelhos com uma forte concorrência preda-
dora em preços.

Reinventar a organização é observar as ten-
dências. Hoje e sempre será assim. A adminis-
tração continua se reinventando. Os aplicativos 
inovam e revolucionam os mercados. Como 
dizia o saudoso apresentador de televisão Cha-
crinha “no mundo nada se cria, tudo se copia”, 
navega-se em inovações e experiências.

Os grandes inventores, como Thomas Edison, 
caminharam na observação. Ele poderia ter in-
ventado uma vela maior, por exemplo, mas se-
guiu a tendência e criou a luz elétrica. Newton, 
por sua vez, acompanhou a queda da maçã e 
criou a lei da gravidade. Santos Dumont poderia 
ter criado balões maiores, mas também seguiu 
a tendência e concebeu o avião.

O aplicativo Uber – um exemplo mais recente – 
seguiu na mesma linha: observou uma ten-
dência de serviços de táxi precários e inovou 
com sistemas rápidos de mobilidade urbana 
mais baratos (e, às vezes, até com serviços de 
bordo, como água e balinha ao passageiro). 
Agora, o aplicativo passa a oferecer também 
serviços de helicóptero e entrega de refeições. 
É um novo futuro. Outros aplicativos já copiam o 

conceito do Uber para o compartilhamento de 
transporte, residências, escritórios, consultó-
rios, entre outros. E isso não cessa.

Quando o Comandante Rolim criou os serviços 
diferenciados da TAM, ele copiou uma tendên-
cia do táxi aéreo, onde o passageiro pudesse 
contratar a mesma empresa na ida e na volta.

A renomada estilista de moda, Glória Kalil, nada 
mais faz do que observar as tendências de rua. 
Ou seja, a moda é tendência, assim como a Co-
municação e o Marketing que devem, obrigato-
riamente, observar as tendências. 

Para identificar tendências nada se compara 
ao dever de observar necessidades não aten-
didas, atuais e futuras e, sobretudo, necessida-
des nunca imaginadas pelo consumidor.

O varejo enfrenta o varejo on-line, mas não vem 
inovando o suficiente para reter e atrair clien-
tes, afirmam alguns especialistas. Os shopping 
centers, por exemplo, precisam rever conceitos 
e ceder mais espaço para serviços como ali-
mentação e, especialmente, entretenimento.

Até a Coca-Cola, nas palavras de seu CEO mun-
dial, em junho de 2017, vem perdendo mercado 
para as vendas on-line. As pessoas estão saindo 
menos de casa para fazer compras e, assim, tam-
bém consomem menos Coca-Cola.  

O MARKETING NAVEGA NAS 
ONDAS DA EXPERIÊNCIA                                                                            

Os serviços que dominam a economia das 
nações não podem ser armazenados após 
produzidos. Eles proporcionam lembranças, 
baseadas em experiências. Como uma via-
gem, uma refeição, uma hospedagem, entre 
tantas outras.
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O relacionamento humano é uma experiência. E, se isso é 
verdade, porque não dar ao consumidor mais oportunidades 
de experimentar um produto antes da compra? Algo “leve para 
casa o produto e experimente”. Caso não o devolva, após dois 
dias, o produto já será do consumidor e o cartão de crédito 
processado automaticamente. 

O toque, como os cinco sentidos humanos (tato, olfato, visão, au-
dição e paladar) tem a magia de despertar a intenção da posse. 
Por exemplo, um colchão não é para ser apalpado em uma loja, 
mas, sim, experimentado ao deitar–se nele.

As cidades turísticas precisam preservar a natureza e se 
reinventarem constantemente. De que forma? Criando novas 
emoções e preservando o imaginário do visitante. Os parques 
temáticos são quase sempre experiências saborosas. E isso é 
fruto da inovação tecnológica apoiada em ações de marketing. 

Por exemplo, a cidade de Óbidos, em Portugal, recebia visitantes 
durante um só dia, pois sua localização estava muito próxima 
ao destino final dos turistas: a Basílica de Fátima, maior polo 
religioso de Portugal. O que fez Óbidos? Montou uma fábrica de 
chocolates e o turista passou a pernoitar na cidade. Portanto, a 
cidade observou uma tendência e procurou melhorar a oferta.

Gramado já tem seu parque dos chocolates, do Papai Noel, mu-
seus de motos, carros, trens e uma infinidade de experiências. 
Paraty promove o Festival Literário, o chamado Flip e, agora, o 
Festival de Jazz. Campos do Jordão, em julho, tem o conhecido 
Festival de Inverno de músicas clássicas, mas ainda assim é 
pouco. E nos outros 11 meses do ano? Hoje, a tendência do jovem 
é ir para Campos do Jordão, preferencialmente, em dias frios.

Como dizia o Comandante Rolim, fundador da TAM: em função 
do ótimo não se faz o bom. O administrador precisa ser um 
gestor de pessoas, de competências, de recursos e também de 
tendências, entre outras especificidades. O grande foco, hoje, é 
a gestão de tendências que precisam ser identificadas e im-
plantadas. Isso significa descobrir antes o que está por vir. 

Administrar Tendências com base no conhecimento é 
essencial. O Marketing na atualidade exige, sobretudo, 
experiência.
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A história da administração é envolvida em 
transformações sociais e culturais. No passado, 
empresas e indústrias de grande porte domina-
vam o mundo. As pessoas trabalhavam visando 
seu crescimento profissional nas empresas.

Aqueles que abriam seu próprio negócio pen-
savam em termos provisórios, pois o emprego 
formal era a meta de todo indivíduo. Percebe-se 
que, à medida que as novas gerações foram 
surgindo, o sonho de ter o próprio negócio pas-
sou a ser uma tendência muito forte de merca-
do, principalmente no Brasil. 

O fato de o Brasil ter passado por colonização 
justifica a força do pensamento empresarial 
daqueles que sonham em ser um empreende-
dor de sucesso. É a busca pela independência. 
Com isso, o emprego formal deixa de fazer 
parte do planejamento de vida das novas gera-
ções. Seja produtora de bens ou prestadora de 
serviços   essa tendência exige planejamento e 
estratégias para sua iniciação e permanência 
no segmento escolhido. Inclusive nos mo-
mentos de crise econômica, a oportunidade 
de abrir algum negócio passa a ser uma das 
oportunidades de equilíbrio financeiro e social 

EMPREENDEDORISMO:
SONHO DE LIBERDADE

O momento atual é coletivo, 
global e participativo. O 
empreendedor precisa observar 
o universo como um indivíduo 
comum e particular. Quando 
isto ocorre, é o momento 
do autoconhecimento, do 
aprendizado e da oportunidade 
de conhecer as pessoas que 
serão seus parceiros. 
(Teresinha Covas Lisboa)

“

“

Por Teresinha Covas Lisboa
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dos indivíduos.

O pensamento empreendedor passou de sonho para um projeto de vida. Para 76% dos jovens 
brasileiros, ter o próprio negócio figura na lista de sonhos a serem realizados. Conforme o estudo 
“Jovens Empresários Empreendedores”, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (FIRJAN), em 2016, dois em cada três brasileiros entre 25 e 35 anos têm como 
principal meta de vida deixar o emprego formal e se dedicar à sua própria empresa (pme.estadao.
com.br).

POTENCIAL EMPREENDEDOR

 Vê oportunidades
 Tem conhecimento e habilidades
 Não tem medo do fracasso 
 Atitude Positiva

INTENÇÕES

NASCENTES

CARACTERÍSTICA DO INDIVÍDUO

POSTURA DA SOCIEDADE

AMBIENTE INSTITUCIONAL
ESTABELECIMENTOS

DESCONTINUIDADEFASES DO
EMPREENDIMENTO

NOVOS

Atualmente, as universidades, faculdades e 
escolas técnicas direcionam seus alunos, tam-
bém, para o empreendedorismo, onde apren-
dem a elaborar um Plano de Negócios, como 
implementá-lo e como administrá-lo. 

O empreendedorismo tem suas raízes na Fran-
ça, significando “aquele que assume riscos e 
começa algo novo” (DORNELAS, 2005, p. 29). É 
o caso de nossa realidade, pois o brasileiro tem 
a tendência de criar oportunidades e inovar no 
mercado.

Empreendedorismo é um processo pelo qual 

indivíduos perseguem novos horizontes, satis-
fazendo necessidades e desejos por meio de 
inovação, sem consideração pelos recursos 
que controlam.

Para o Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (2013), empreendedorismo é 
o ato de criar e gerenciar um negócio, assumin-
do riscos em busca de lucro e do sucesso.

 Vários são os conceitos, mas o empreendedo-
rismo está voltado para a procura de oportu-
nidades que se caracterizam pela tentativa de 
alcançar sucesso com inovação e criatividade. 

Fonte: GEM - Global Entrepreneuship Monitor, Empreendedorismo no Brasil, 2016.

CONTEXTO EMPREENDEDOR
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Independe de gênero, escolaridade, região ou 
negócio.

O empreendedor deve reunir algumas das se-
guintes características: buscar oportunidades, 
ter iniciativa, persistência, exigência na qualida-
de e eficiência, correr riscos calculados, saber 
estabelecer metas e buscar informações atuais.

Muitas empresas surgiram de redes familiares, 
onde o gestor utilizava sua própria residência 
para instalar pequenos negócios (alimentação, 
vestuário, consertos etc).

O mundo sempre possuiu empreendedores: 
descobridores, mercadores, produtores, in-
dustriais. As ações formais e informais sempre 
estiveram presentes no estudo de mercado. 
Com a industrialização a formalização passou a 
fazer parte do modelo econômico mundial.

O empreendedor é aquele que busca oportuni-
dades por si mesmo ou com ajuda de terceiros, 
acredita que seu empreendimento dará certo, 
assumindo riscos e não pensando em insuces-
sos. Instala sua pequena empresa com a es-
perança de um crescimento que o coloque em 
condições de expansão. Independe do produto, 
serviço, localização, pois até em sua residência 
o empreendedor desenvolve seu trabalho.

Podemos dar o exemplo de empreendedores 
que deram certos com pequenos negócios em 
bairros residenciais. O mecânico de automó-
veis, por exemplo, que trabalha numa pequena 
oficina com uns dois ajudantes. A fidelização 
de seus clientes é grande. Convida-os para 
um café, mesmo que seja num local próximo e 
estabelece uma relação de amizade que per-
petua em gerações. Outro exemplo é o super-
mercado de bairro, onde o conhecimento dos 
moradores da região pelo proprietário fideliza 
pessoas que trabalham fora e não têm tempo 
de realizar suas compras em estabelecimen-
tos maiores ou que não dominam o mercado 

eletrônico de compras. A fidelização se dá, in-
clusive pela preferência de produtos. Os empre-
endimentos, como: cabeleireiros, barbearias, 
restaurantes a quilos são negócios que estão 
se espalhando pelas pequenas e grandes cida-
des. As tendências, portanto, estão vinculadas 
às mudanças de hábitos e comportamento da 
sociedade brasileira. 

O empreendedor necessita desenvolver com-
petências que irão caracterizar sua posição 
no mercado. As principais características são: 
liderança, valores, motivação, visão técnica e 
administrativa, visão estratégica, integração 
com as equipes de trabalho, comprometimento 
e boa comunicação. A proximidade com forne-
cedores e consumidores   precisa ser, sempre, 
renovada. As novas gerações são mais exigen-
tes e conscientes dos padrões de qualidade e 
acompanham as inovações do mercado.

O verdadeiro empreendedor é aquele que se 
torna competitivo, conhece o ambiente externo 
e busca a interação desse ambiente com  a  
sua empresa. E, principalmente, não é resisten-
te às mudanças do mundo globalizado.
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Como adequar a sua empresa ao eSocial?
Que investimentos são necessários?
A ADM tem as respostas para estas e 
para todas as suas dúvidas.

Siga-nos em nossa página dedicada ao eSocial, no Facebook, e 
fique por dentro de tudo o que está acontecendo!
https://www.facebook.com/admbrasileira

WWW.SINDAESP.COM.BR

WWW.ADMBRASILEIRA.COM.BR

Av. Paulista, 1439 • 1º andar • cj 11
01311-200 • São Paulo - SP 
55 11 4119 0174 • 55 11 4119 1622 • 55 11 3263 1140
sindaesp@sindaesp.com.br
admbrasileira@admbrasileira.com.br

Antecipando-se a essa exigência do governo 
federal, a ADM orienta e assessora as 
empresas com informações sobre o passo a 
passo para a implantação do eSocial.

Uma equipe de Especialistas em eSocial está 
disponível nos telefones:

   (11) 4119-0174 / (11) 3263-1140

Para orientação pessoal, agende uma visita.

O atendimento é gratuito aos associados 
da ADM e do Sindaesp.
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