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Tão importante quanto a visão de mercado,

o planejamento de um empreendimento é

fundamental para se atingir o sucesso no

mundo corporativo. Apesar de parecer óbvio,

uma pesquisa revela que a grande maioria

dos brasileiros não se preocupa com essa

etapa, apostando apenas na persistência e

dedicação. Pgs 8 e 9
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OPINIÃO

Muitas pessoas acreditam que

para iniciar um empreendimen-

to basta ter capital financeiro e

persistência. Elas não estão er-

radas, mas existe um ingredi-

ente extra que deve ser inserido

nessa receita: o planejamento.

Cada vez mais, os empresários

brasileiros são reconhecidos

como natos empreendedores, e

por isso trazemos nessa edição

do Gestão & Negócios uma re-

portagem especial sobre o

tema, com foco principalmente

no mercado nacional.

Especialistas, cases de sucesso

e pesquisas comprovam que o

planejamento é fundamental na

hora de empreender. Sejam cál-

culos de custos, sejam estratégi-

as de comunicação, é preciso ter

conhecimento do cenário em

que se está investindo para não

deixar o trem passar.

Aproveitando o gancho do em-

preendedorismo, na editoria No-

tícias e Negócios o leitor pode

conferir os eventos que estão por

vir nos próximos meses. Entre

eles, o Fórum Mundial de Marke-

ting e Vendas, que apresenta seis

palestrantes (cinco internacio-

nais) com larga experiência em

administração. Outra atividade

Nós queremos fazer um
jornal que atenda às suas
necessidades. Por isso, sua
opinião é tão importante.
Entre em contato com nossa
redação para fazer críticas,
elogios e sugestões. Estamos
esperando por seu contato.

Fone: 51 3065-8047
cadex@gruposinos.com.br

Rua Jornal NH, 99  - Cx. Postal 333
CEP 93334-350 - Novo Hamburgo/RS

Fones PABX: (51) 3065.4000 e (51) 3594.0444
Fax: (51) 3594.0441
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que promete reunir executivos e

empresários, é o Congresso

Mundial de Administração, a

ser realizado em Gramado, com

a presença do consultor e escri-

tor americano James Hunter (O

Monge e o Executivo).

Na página de mercados, apre-

sentamos algumas característi-

cas sobre o leste europeu, re-

gião que promete ser uma nova

potência econômica mundial.

Além de atrair grande volume

de investimento nos últimos

anos, os países do leste europeu

podem ser um mercado oportu-

no para incremento nas expor-

tações brasileiras.

O equilíbrio do sucesso corpo-

rativo e da vida pessoal é mais

um assunto interessante desen-

volvido pela redação do Gestão

& Negócios. O assunto pode ser

conferido nas páginas 10 e 11,

numa entrevista com o escritor

Robert Wong.

Boa leitura!

Eduardo Zilles Borba

Editor (interino)
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Brasil finaliza acordo de
autolimitação chinesa

A delegação brasileira
que esteve em Pequim
(China) obteve no dia 9 de
fevereiro uma importante
vitória nas negociações
com autoridades chinesas
para autolimitação de
produtos têxteis. Em reu-
nião comandada pelo
Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC), os
chineses concordaram em
restringir as exportações
de oito grupos de produtos
têxteis para o Brasil, o que
representa algo em torno
de 70 itens.

Em Pequim, o secretá-
rio-executivo do Ministé-
rio do Desenvolvimento,
Ivan Ramalho (foto), e o
vice-ministro de comércio
chinês, Gao Hucheng,
assinaram o Memorando
de Entendimento entre os
dois países que, entre os
pontos, define cotas para a
entrada de alguns produ-
tos têxteis chineses no

Missão indiana
gerou negócios

A missão empresarial da
Índia no Brasil, realizada
desde o dia 15, e encerrada
dia 17, no Vale do Sinos/RS,
foi bem sucedida. Apesar do
foco de aproximação instituci-
onal para possíveis alianças
estratégicas a médio prazo,
alguns negócios foram fecha-
dos durante o evento. A
Denka, trade hamburguense
que trabalha com importações
e exportações no setor cou-
reiro- calçadista, negociou
com os empresários indianos
pedidos que somam US$ 1
milhão para os próximos
cinco meses.

Bancos reduzem projeção
para inflação neste ano

O mercado financeiro reduziu
a previsão para a inflação
neste ano e manteve a expec-
tativa em relação à taxa
básica de juros na reunião de
março do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central. De acordo com o
Relatório de Mercado divulga-
do pela autoridade monetária,
os bancos reduziram de 4,66%
para 4,64% a projeção para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) em
2006, antes em 4,61%. A
expectativa do mercado para a
inflação acumulada nos
próximos 12 meses caiu de
4,49% para 4,46%.

Piauí terá centro
de moda em abril

O Piauí ganhará em abril o
maior centro de vestuário do
estado. É o Piauí Center
Modas, que será inaugurado
no dia 28 de abril. Erguido no
antigo Pavilhão de Feiras e
Eventos de Teresina, o Centro
representará uma verdadeira
revolução para a indústria e o
comércio de confecções,
afirma o presidente do Sindica-
to da Indústria do Vestuário,
Calçados e Artefatos de Teci-
dos de Teresina (Sindivest),
Francisco Marques de Melo.
Segundo ele, o local será um
centro de referência de vestuá-
rio, atraindo revendedores e
consumidores de municípios do
Piauí e de outros estados. O
Piauí Center Modas terá uma
área livre de 15,726 mil metros
quadrados e contará com 123
lojas de fábrica, sala de estilo e
de modelagem, modateca,
áreas de serviços, praça de
alimentação, além de uma área
para desfiles de moda e amplo
estacionamento.

RápidasRápidasRápidasRápidasRápidas
Fevereiro
registra
superávit

CNI diz que isenção
ajuda atração de capitaisO ministro do Desen-

volvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan (foto),
teve em fevereiro uma
conversa com o ministro
do Comércio Internacio-
nal do Canadá, David
Emerson, por telefone.

O contato foi agenda-
do a pedido do ministro
canadense, que gostaria
de falar sobre a impor-
tância do Brasil na estra-
tégia comercial do seu
país, e explorar novos
caminhos de cooperação
na área de ciência e
tecnologia e nas negoci-
ações internacionais da
OMC. A aproximação
pode gerar benefícios
para o Brasil.

O Canadá é o 16º prin-
cipal comprador de
produtos brasileiros,
tendo importado US$
1,9 bilhão em 2005, um
crescimento de 62% em
relação a 2004. Os prin-
cipais itens exportados

De olho no Canadá

Brasil. “Estamos satisfeitos
com o resultado das nego-
ciações conduzidas com
êxito pelo governo em
parceria com o setor priva-
do”, ressaltou o secretário.

Este acordo passará a
valer trinta dias após a
assinatura dos ministros do
Desenvolvimento, Luiz
Fernando Furlan, e do
Comércio chinês, Bo Xilai,

o que deve acontecer em
breve. O memorando
prevê a adoção de limita-
ção voluntária de exporta-
ções chinesas de oito prin-
cipais categorias de
produtos têxteis e de ves-
tuário para o Brasil, totali-
zando aproximadamente
setenta posições tarifárias e
correspondendo a 60% das
importações têxteis. (AE)

O presidente da Con-
federação Nacional da
Indústria (CNI), Arman-
do Monteiro Neto, elo-
giou a edição da Medida
Provisória 281, que re-
duz a tributação sobre
investimentos estrangei-
ros no Brasil.

Segundo ele, a deso-
neração dos investimen-
tos de não-residentes
em títulos públicos trará
benefícios inquestioná-
veis como a melhoria do
perfil da dívida pública
e o custo de sua rola-
gem.

“Estaremos atraindo a
poupança externa para o
financiamento da dívida
pública e, com isso,
abriremos mais um espa-
ço para que a poupança
interna, que hoje supor-
ta todo o peso da dívida,
seja liberada para aten-
der a necessidade de
crédito do setor produti-

ao Canadá em 2005
foram aviões (US$ 437
milhões), produtos semi-
manufaturados de ferro
e aço (US$ 165 milhões)
e açúcar de cana em
bruto (US$ 157 mi-
lhões), além de óxidos
de alumínio, automó-
veis, cobre e calçados.

vo”, disse ele.
Ainda na avaliação do

presidente da CNI,
haverá, com a medida,
uma concorrência saudá-
vel entre a poupança
externa e a interna, o
que pode trazer impacto
positivo na taxa de juros
do País.

A MP 281 estabelece
que os estrangeiros te-
rão zerada a alíquota de
Imposto de Renda inci-
dente sobre ganhos com
novos investimentos em
renda fixa e títulos pú-
blicos, além de isenção
de Contribuição Provi-
sória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF)
nessas operações. Para
evitar especulações, as
novas medidas não serão
válidas para casos em
que o estrangeiro com-
pre títulos públicos com
o compromisso de re-
vendê-los no futuro.

A balança comercial
brasileira registrou su-
perávit de US$ 579
milhões na terceira se-
mana de fevereiro, com
US$ 2,162 bilhões em
exportações e US$
1,583 bilhão em impor-
tações. Com isso, o su-
perávit no segundo mês
do ano subiu para a
faixa do US$ 1,605 bi-
lhão.

De janeiro até a ter-
ceira semana de feve-
reiro, o superávit atin-
giu US$ 4,449 bilhões.
Em igual período do
ano passado, o resultado
tinha sido positivo, com
US$ 4,225 bilhões.

Conforme o Relatório
de Mercado divulgado
pelo Banco Central
(BC), a previsão dos
bancos para a balança
comercial neste ano foi
mantida em US$ 40
bilhões. Há quatro se-
manas, a projeção esta-
va em US$ 38,7 bilhões.
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Mercados

Mão-de-obra barata e qualificada na área industrial atrai investimento estrangeiro para região

Leste europeu promete ser
uma nova potência econômica

O crescente investimento
de capital internacional nos
países do leste europeu,
devido a mão-de-obra
barata e especializada na
área industrial, tem gerado
um aumento significativo
na economia da região.
Países como Hungria, Tur-
quia, Polônia, República
Tcheca e a grande Rússia
passam a ter mais atenção
de grandes corporações,
recebendo uma injeção
econômica anual na média
de US$ 37 bilhões.

O resultado disso é a
formação de um novo cen-
tro econômico mundial,
com uma promissora pers-
pectiva de ótimos rendi-
mentos. Todo esse proces-
so também está rendendo
um incremento no poder
aquisitivo das repúblicas
ex-comunistas que, conse-
qüentemente, passam a ser
interessantes mercados para
a exportação brasileira.

Uma das áreas que sinali-
za oportunidades para o
comércio exterior é a cons-
trução civil. Devido à ala-
vancada da economia, os
investimentos locais em
construção de fábricas,
centros comerciais e resi-
dências têm aumentado
significativamente, e com
isso a necessidade de ad-
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quirir matéria-prima, como
por exemplo o aço, o metal e
o cimento. Em dados divul-
gados pelo instituto de pes-
quisa inglês Economist Inte-
lligence Unit, de 2003 a
2007, é previsto que os in-
vestimentos no leste europeu
sejam destaque em nível
global. Na perspectiva entre
as nações que integram a
região, a Rússia é a primeira
colocada, seguida da Polônia
e da República Tcheca (con-
fira tabela 1).

Outra pesquisa, feita pela
britânica A.T. Kearney, indica
que, no ano de 2003, a Polô-
nia garantiu a quarta coloca-
ção como destino de investi-
mento estrangeiro em nível
mundial, ficando atrás apenas
da China, Estados Unidos e
México (confira tabela 2).

O setor calçadista é outro
que comemora a expansão
dos negócios com o destino.
A Turquia, por exemplo, tem
aumentado significativamen-
te a compra de calçados
brasileiros. Em dados divul-
gados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados), é possível
notar que o faturamento das
exportações para o país em
2004 aumentaram 108%, se
comparados com o ano ante-
rior. Segundo o gerente da
empresa de logística Comis-

sária Ultramar (Blumenau/
SC), Gabriel Scherrer
Arend, as empresas do pólo
calçadista de São João Batis-
ta/SC têm enviado produtos
para Turquia. “Embarcamos
no porto de Itajaí, tendo
como destino o porto de
Istambul”, explica.

Já a mão-de-obra barata e
especializada na área indus-
trial, tem atraído empresas
do meio automobilístico,
transformando as ex-repú-
blicas comunistas em verda-

deiros pólos de montagem de
veículos. Esses investimen-
tos podem ser considerados
vitais para a economia regio-
nal, tendo em vista que,
desde 2005, esse setor colo-
cou mais de US$ 24 milhões
em projetos. Empresas como
Volkswagen, Toyota, Re-
nault, Ford, Fiat e Suzuki,
são algumas das que estão
instalando centros de monta-
gem no leste europeu, facili-
tando também a logística dos
produtos na União Européia.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO NO LESTE EUROPEU (média anual até 2007) *

DESTINOS DE
INVESTIMENTOS

(em 2003)

1º China

2º Estados Unidos

3º México

4º Polônia

5º Alemanha

6º Índia

7º Reino Unido

8º Rússia

9º Brasil

10º Espanha

13º República Tcheca

17º Hungria

24º Turquia

- Tabela 2 -

Fonte A.T. Kearney

Fonte: Economist Intellingence Unit

- Tabela 1 -

Rússia Polônia Rep.Tcheca Casaquistão Eslováquia Azerbaijão Romênia Hungria Croácia

9.400

* em US$ milhões
7.300

5.000

2.470

2.100 2.100
1.800

1.770
1.350

Lituânia

890

Símbolo: a Praça da
Cidade Velha, em Praga,
é um dos principais ícones
do Leste Europeu
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MundoMundoMundoMundoMundo
DigitalDigitalDigitalDigitalDigitalOtimize processos

com fornecedores
através da web
Business-to-business online garante eficiência nas negociações

Muito mais do que um
canal de relacionamento com
o consumidor final, a internet
pode ser uma eficiente ferra-
menta com os fornecedores
da indústria e também com
os prestadores de serviços.

Além de manter um conta-
to estreito com seus prove-
dores de matérias-primas e
de serviços, as fábricas dos
mais variados setores têm na
web a possibilidade de troca
de documentos, pedidos de
compras ou trocas e ainda
rastrear todo o processo,
desde a primeira interação.
O uso dessa estratégia,
também conhecida na lin-
güagem de negócios como
business-to-business (B2B),
tem garantido a redução de
custos e erros para ambos os
lados responsáveis pelo
desenvolvimento dos produ-
tos, que chegam nas prate-
leiras do comércio ou nas
residências dos consumido-
res finais.

Conforme o diretor de
Tecnologia da Informação
(TI) da Agência Internet
(Porto Alegre/RS), Gustavo
Tagliassuchi, a web é o

Eleição online

Prevista para maio, as eleições na Inglaterra vão contar

com dispositivos online para votação. Conforme divulgado

pelo ministro da Justiça do país, Charles Falconer, os elei-
tores terão a possibilidade de votar através da internet,

telefones celulares, correios ou redes de supermercados.

Medida inovadora no quesito logística de voto, mas preocu-

pante em relação a segurança de dados.

GM investe
em TI...

Em recente anúncio à im-

prensa, a General Motors afir-
mou que pretende terceirizar

US$ 15 bilhões em serviços

de tecnologia da informação,

numa tentativa de reduzir

custos. Contratos de cinco

anos foram assinados com

EDS, HP,  IBM,  Cap Gemi-

ni, Compuware e Wipro.

... para economizar
no global

Apesar de afirmar que vai

reduzir custos com a mano-
bra, a maior montadora de ve-

ículos do mundo não informou

quanto pretende economizar.

A terceirização inclui suporte

técnico a áreas como desen-

volvimento de produtos auto-

motivos, fabricação e serviços

financeiros da GM.

Eduardo Zilles Borba
exclusivo@gruposinos.com.br

Sistema operacional gratuito?

A possibilidade do Google lançar um PC com sistema

operacional próprio movimenta o setor de computação e

deixa a Microsoft (criadora do Windows) em alerta. Apesar de

negarem o interesse para o jornal eletrônico The Register

(Inglaterra), os diretores do Google confirmaram estar utili-

zando o software livre Linux Ubuntu internamente, no com-

putadores da empresa. É aguardar pra crer.

Diminui o volume de spam em 2005

Conforme o Cert.br (Centro de Estudos, Respostas e Tra-

tamento de Incidentes de Segurança no Brasil), entidade que

fiscaliza o spam, em 2005, foram registradas na sua central 2,5

milhões reclamações de e-mails invasivos. Apesar do número

ser absurdamente alto, ele apresenta uma queda significativa

se compararmos com as 4,1 milhões ocorrências de 2004.

canal que tem proporcionado
o avanço e desenvolvimento
do B2B nos últimos dez
anos. “Não existe meio mais
simples, barato e que pro-
porcione tamanho acesso às
informações e integração de
dados entre empresas. Esses
facilitadores é que seduzem
empresas a iniciarem suas
ações de B2B, ainda que a
redução dos custos de com-
pra e venda venha imediata-
mente em seguida”, afirma o
especialista.

Entre as ações da ferra-
menta, Tagliassuchi apre-
senta um exemplo de mon-
tadora de veículos. “As
montadoras de automóveis
estão entre o grupo mais
desenvolvido neste aspecto.
Quando um carro é enco-
mendado numa concessioná-
ria, imediatamente são dis-
parados através da internet
os processos internos para
produção do veículo, assim
como os processos externos
para que os fornecedores
enviem as peças necessárias
para as montadoras”, analisa.

Conforme o diretor de TI,
esse processo garante a

redução do estoque, garan-
tindo também que as peças,
matérias-primas ou produtos
sejam encomendados apenas
quando necessários, de
forma rápida e imediata.

Apesar de ainda existir
uma barreira cultural para o
emprego de tecnologias no
processo de compra, venda,
pedido e entrega entre
fornecedores e indústria, o
diretor de TI, garante que
esse é um caminho sem
volta.

“Às vezes uma empresa
não visualiza a importância
de integrar seus sistemas aos
de seus clientes ou fornece-
dores. Primeiro porque nem
sempre é organizada o sufi-
ciente para ser possível que
seus sistemas possam ser
integrados aos de terceiros,
segundo porque existem
ainda algumas barreiras
culturais a serem quebradas.
Certamente as empresas
maiores ou com cultura
multinacional fazem essa
integração mesmo que obri-
gadas com seus fornecedo-
res, clientes e parceiros”,
finaliza Tagliassuchi.
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José Augusto Wanderley

Foco é uma questão es-
sencial para pessoas e empresas.
Para pessoas, vale a Lei da
Atenção Concentrada (Foco) de
Charles Baudouin: “Quando
uma pessoa foca a sua atenção
numa idéia, esta se concretiza
por si mesma.” Para empresas
vale Al Ries: “Foco, questão de
vida e morte para sua empresa.”
Entretanto, esta questão não é
tão simples e existem três
grandes erros que são o foco
caótico, o foco limitado/equivo-
cado e o foco bode cego.

O foco caótico é, em si
mesmo, o antifoco. É ficar
pulando de galho em galho
sem nenhuma consistência e
direção e é uma das principais
razões de fracassos.

O foco limitado/equivo-
cado é aquele que contraria
um velho ditado: não coloque
todos os ovos numa cesta só
ou aponta para uma direção
errada. O Magazine Luiza, em
nome do foco, foi orientado a
abrir mão de uma de suas
linhas de produtos. Felizmen-
te não seguiu a orientação,
que como os fatos vieram a
mostrar posteriormente, se
constituía em grave equívoco.
E, finalmente, um tipo muito
comum de equívoco é o do
foco bode cego.

Certa vez, um estudante
de antropologia chinês foi

Você sabe o que é foco bode cego?
fazer seu trabalho de gradua-
ção com os Gruagrua, uma
tribo de aborígines das Ilhas
Galopalo. Os Gruagrua eram
conhecidos como excelentes
caçadores. Nosso estudante
chinês ia participar de uma
caçada ao bigú. Na véspera da
caçada os Gruagrua realiza-
ram vários rituais, invocando
as divindades para que tives-
sem boas caças. Quando
começa a caça, nosso estudan-
te percebeu uma pegada
diferente da do bigú. Chamou
o líder aborígine e perguntou
que tipo de pegada era aque-
la. O cacique identificou a
pegada como sendo do ximú.
O ximú, segundo o cacique,
era um bicho muito mais raro
e valioso do que o bigú.
Então vamos caçar o ximú,
sugeriu o estudante. Não,
respondeu o cacique. Fize-
mos o ritual do bigú e é isto
que vamos caçar. Ou seja, as
divindades não só atenderam
às orações, mas enviaram um
bicho muito mais raro e valio-
so, mas como os Gruagrua
haviam feito o ritual do bigú,
não poderiam caçar ximú. Ou
seja, os Gruagrua tinham o
foco bode cego. Mais tarde, o
estudante chinês formou-se e
se transformou num ferrenho
propagador do foco bode
cego. E o que é mais interes-
sante, teve muitos adeptos.

Em 1905, um químico

alemão desenvolveu a novo-
caína como o primeiro anes-
tésico local e, embora tentas-
se, não conseguiu que os
médicos a usassem. Eles
preferiram a anestesia geral.
Mas sem mais nem menos, os
dentistas começaram a usar o
medicamento. E o inventor
ficou muito irritado com isto,
afinal, o seu invento havia
sido feito para médicos.
Dizem que passou o resto da
sua vida fazendo preleções
para dentistas contra o uso da
novocaína para fins odontoló-
gicos. Portanto, se a sorte
bater na sua porta, não a
despreze e cuidado com o
VOA (Vaidade, Orgulho e
Arrogância).

A Enciclopédia Britânica
era líder absoluta no seu
setor. Entretanto, não se deu
conta de que estavam aconte-
cendo drásticas mudanças no
mercado com o advento dos
microcomputadores. Outras
possibilidades começaram a
surgir com a utilização de
CDs. Por que comprar uma
Britânica pelo preço de um
microcomputador? Quando a
Britânica percebeu isto, uma
boa parte do seu mercado já
tinha ido. Não fique focado
só no seu sucesso. O sucesso
de ontem não é garantia do
sucesso amanhã. Esteja aten-
to às ameaças.

Um dos primeiros com-

putadores desenvolvidos para
fins científicos foi o Eniac da
Universidade da Pensilvânia.
Entretanto, o Eniac era muito
mais adequado para aplica-
ções empresariais, como o
processamento de folhas de
pagamento, só que seus pro-
jetistas não perceberam isto.
A IBM criou a sua própria
versão do Eniac, que foi
lançada em 1953 e se consti-
tuiu no padrão para computa-
dores comerciais, multifunci-
onais e centrais. A
Universidade da Pensilvânia
teve o foco bode cego. A
IBM, o foco voltado para
oportunidade. Busque ativa
por oportunidades. Não espe-
re apenas que elas venham
até você.

Logo após a Segunda
Guerra Mundial, uma peque-
na empresa indiana de enge-
nharia comprou uma licença
para produzir uma bicicleta
de projeto europeu, que
possuía um fraco motor auxi-
liar. Embora o produto pare-
cesse ideal para a Índia,
nunca se saiu muito bem. O
fabricante notou, entretanto,
que havia um grande número
de pedidos apenas para o
motor. Foi verificar a razão e
descobriu que os fazendeiros
estavam tirando os motores
das bicicletas e usando-os
para acionar bombas de irriga-
ção que até então eram opera-

das manualmente. Esse fabri-
cante se tornou o maior pro-
dutor mundial de bombas de
irrigação de pequeno porte.
Suas bombas revolucionaram
toda a agricultura do sudoeste
da Ásia. Esteja atento aos
sinais do mercado. Descubra
sinais que identificam as
necessidades dos consumido-
res. Pequenos sinais podem
levar a grandes sucessos.

Esteja atento ao fato de
que, queiramos ou não, esta-
mos sempre decidindo. E
uma das decisões mais impor-
tantes que podemos tomar é
está a relativa ao foco.

Mas é preciso ter cuidado
com conceitos simplórios e
equivocados que podem re-
dundar em graves prejuízos.
Saber o que focar demanda
aprendizado e muita compe-
tência. Importa em avaliação
precisa de cada situação, iden-
tificação de oportunidades e
flexibilidade. E conhecimento
dos muitos erros que são come-
tidos, para não se deixar envol-
ver por nenhum deles.

Portanto, em matéria de
foco, sempre tenha presente
uma música cantada pelo Pauli-
nho da Viola: “o que dá para rir
também dá para chorar.”

Autor do Livro Negociação
Total: Encontrando Soluções,
Vencendo Resistências,
Obtendo Resultados

Alguns lembretes:
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Adilson Boeira*

A área de PPCP é estratégica para as

empresas, pois é a partir dela que se conse-

gue atender dentro de prazos compatíveis

seus pedidos, procurando, desta forma,

atender às expectativas dos clientes.

Outro aspecto fundamental é que esta

área é a responsável pela programação de

materiais, ou seja, a partir dos pedidos em

carteira é rodado o sistema de programação.

Se a empresa tiver um sistema informatiza-

do ERP - com MRPII - o passo a seguir é, a

partir das necessidades brutas e dos esto-

ques, gerar necessidades líquidas de com-

Gestão Empresarial - O que dá certo e é essencialGestão Empresarial - O que dá certo e é essencialGestão Empresarial - O que dá certo e é essencialGestão Empresarial - O que dá certo e é essencialGestão Empresarial - O que dá certo e é essencial

Programação, Planejamento e
Controle da Produção (PPCP)

pras.  O sistema ainda permite identificar a

data ideal de compra considerando o prazo

de cada material e o ciclo produtivo.

Uma vez o material programado, o PPCP

passa a programar a produção. A partir da

sequência do processo produtivo é realizado

o estudo de carga máquina (tempo necessá-

rio para cada operação).

Todas estas etapas são programadas via

sistema de gestão integrado e a partir daí

vem uma outra etapa fundamental, que é o

acompanhamento de tudo que foi programa-

do desde a compra, a entrega e a produção.

Neste momento surgem as variáveis incon-

troláveis, e neste momento o perfil e o

conhecimento do programador da produção se tornam

importantes para superar as dificuldades que sempre

ocorrem desde da entrada do pedido a entrega do pro-

duto final ao cliente.
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AGENDA

Como conquistar e

manter clientes

Promoção: JRB

Consultoria - em Por to

Alegre/RS e Florianópo-

lis/SC

Período: 1º e 2 de

março, das 9h às 18h e

19h às 22h30min

Investimentos:

R$ 250,00

Informações:

(51) 3464-3910

COACH - Liderando

Equipes Pró-Ativas

Promoção: ADVB - Porto

Alegre/RS

Período: 7 a 9 de março,

das 19h às 22h15min

Investimento: R$ 100,00

(associados) e R$ 135,00

(não associados)

Informações: (51)

3211-0399

Administração e

gerenciamento de

soluções de conflitos

Promoção: JRB Consulto-

ria - em Porto Alegre/RS

Período: 9 março, das 9h

às 18h e das 19h às

22h30min

Investimentos: R$ 250,00

Informações: (51)

3464-3910

Excelência em Vendas -

Etapas Fundamentais

Promoção: ADVB - Porto

Alegre/RS

Período: 14, 15 e 16 de

março, 19h às 22h15min

Investimento: R$ 100,00

(associados) e R$ 135,00

(não associados)

Informações: (51)

3211-0399

Managing the Family

Business

Promoção: HSM - São

Paulo/SP

Período: 15 e 16 de

março, 9h as 18h

Investimento:R$ 4.800

Informações: (11)

4689-6666

10º Congresso

Mundial de Jovens

Empreendedores

Promoção: Nações

Unidas em conjunto com

governos, agências multila-

terais e empresas multina-

cionais - São Paulo/SP

Período: 15, 16 e 17 de

março, das 7h às

18h30min

Investimento: R$1.815,00

(profissionais) e R$302,00

(estudantes)

Informações: (11)

3814-6401

Administração Básica

para Pequenas Empresas

Promoção: Sebrae -

Vitória/ES

Período: 27 a 31 de

março, das 18h30min

às 22h30min

Investimento: R$ 50,00

Informações: (27)

3331-5500

Curso de Extensão em

Marketing de Varejo

Promoção: Provar - São

Paulo/SP

Período: 28 de março a 20

de julho, terças e quintas-

feiras, das 19h às 23h

Investimento: R$

4.930,00

Informações: (11)

3894-5007

Como se preparar para

Feiras de Negócios

Promoção: Agility

Marketing

Período: 6 de abril, das

8h30 min às 13h

Investimento: R$ 300,00

Informações: (11)

6221-8406

Sistemas de informação

de marketing

Promoção: FVG - São Pau-

lo/SP

Período: 13 de abril a 3 de

maio, segundas e quartas-

feiras, das 19h15min às

22h30

Investimento:

R$ 3.742,20

Informações: (21)

2559-6000

Gestão de Pessoas

Promoção: Sebrae -

Salvador/BA

Período: 17 a 20 de abril,

das 18h15min às 22h

Investimento: R$ 65,00

Informações:

0800-2840000

Treinamento Gerencial

Básico

Promoção: Sebrae -

Salvador/BA

Período: 24 a 28 de abril,

das 19h às 22h

Investimento: R$ 65,00

Informações:

0800-2840000

O Futuro das Cidades:

Complexidade das

Transformações Urbanas

Promoção: Unisinos - São

Leopoldo/RS

Período: 27 de abril a 22

de junho, à definir horário

Investimento: R$ 485,00

Informações: (51)

3591-1122

Marketing Político:

antes, durante e depois

das eleições

Promoção: Unisinos - São

Leopoldo/RS

Período: de 13 de maio a

10 de junho, à definir

horário

Investimento: R$ 165,00

Informações: (51)

3591-1122

O processo de internacio-

nalização das empresas

Promoção: Unisinos - São

Leopoldo/RS

Período: 10 a 13 de julho,

à definir horário

Investimento: R$ 98,00

Informações: (51)

3591-1122

Web Marketing e

Comunicação Digital

Promoção: WBI Brasil -

Joinvile/SC

Período: 26, 27 e 28 de

julho, das 9h às 17h30min

Investimento: R$ 700,00

Informações: (51)

3233-1771



Reportagem
88888

Planejamento é essenci
Muito mais do que obter recursos financeiros e boa vontade, empreeder com sucesso exige planeja
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Luciane Weber

A Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)* realiza anual-
mente pesquisas sobre o empre-
endedorismo no mundo. De
acordo com dados destas análi-
ses, realizadas em 2004 e divul-
gadas em março do ano passado,
o Brasil é o sétimo país mais
empreendedor do mundo. O
estudo, que analisou 34 países,
constatou que o Brasil possui 15
milhões de empreendedores. O
foco central da pesquisa é a taxa
de atividade empreendedora
total, que é medida pela porcen-
tagem de pessoas de um deter-
minado país com idade entre 18
a 64 anos, que estão iniciando
um negócio ou já abriram há no
máximo 42 meses.

As análises foram realizadas
com empreendedores por
oportunidades (pessoas que
têm vocação ou acham nichos
pouco explorados), e também
com aqueles que empreendem
por necessidade, por não en-
contrarem outra forma de gerar
renda. A taxa de empreendedo-
rismo por necessidade no Brasil
aumentou de 2003 (5,5%) para
2004 (6,2%), colocando o País
na quarta posição do ranking
mundial. Por sua vez, a taxa de
empreendedorismo por oportu-
nidade praticamente se mante-
ve na comparação entre 2003
(6,9%) e 2004 (7%), equivalen-
te ao décimo primeiro lugar em
nível global.

Isso indica que a participação
de empreendedores nacionais
por necessidade é alta (46%),
embora seja ligeiramente
menor do que o percentual dos
investidores por oportunidade
(52%). Vale lembrar que os 2%
restantes dos entrevistados não
se enquadram em nenhuma das
categorias.

“O fato de empreendermos
muito mais por necessidade do
que por oportunidade provoca
um índice elevado de empre-
endimentos, que fecham as
portas antes de completarem
um ano de vida. Se contarmos
até o segundo ano, esse índice
chega a 52%, o que é muito
alto”, analisa o consultor do
Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micros e Pequenas
Empresas) e coordenador do
Desafio Sebrae e do Empretec

(Brasília/DF), Ricardo Albert
Garcia.

Na análise dele, o prejuízo
financeiro é possível de se
recuperar, porém o prejuízo em
auto-estima nem sempre se
consegue resgatar com sucesso.
Para o consultor, o brasileiro é
muito criativo, mas planeja
pouco e tem uma persistência
enorme, o que pode equiparar
quase a uma teimosia. “Temos
uma herança cultural ao contrá-
rio, por exemplo, dos asiáticos -
o que nos induz a pensar que o
planejamento não é trabalho e
então já saímos fazendo. Esse
traço de nossa sociedade faz
com que tenhamos que desen-
volver o poder de adaptabilida-
de e, talvez daí, venha nossa
capacidade de atuar em várias
frentes.”

Garcia acredita que seria
muito interessante que as esco-
las incentivassem o planeja-
mento, e que a idéia de planejar
fosse introduzida em nossa
cultura, a fim de que pudésse-
mos usar a criatividade inata da
população para a constante
busca de inovações. Para ele, no
entanto, o empresário brasileiro
acaba aprendendo pela maneira
mais cara: pelo erro. “É comum
vermos pessoas que abrem uma
lanchonete, fecham, abrem uma
padaria, fecham, abrem uma
vídeo locadora, fecham, e assim
sucessivamente. Cada fracasso,
além de muito oneroso financei-
ramente, representa um enorme
ataque à auto-estima”, destaca.

Planejamento - De fato,
empreender não é uma aventu-
ra. O candidato a empresário
deve conhecer a área onde
pretende atuar, buscar informa-
ções, calcular riscos. Tudo isso
nasce naturalmente quando se
faz um plano de negócios. “É
fundamental escrever a respei-
to do negócio que se pretende
montar”, sugere Garcia. Segun-
do ele, a internet é atualmente
uma fonte em que se pode
encontrar excelentes modelos
de planos de negócios.

Conforme o consultor, antes
de iniciar um empreendimento
é preciso estabelecer metas
claras, específicas e planejar
muito antes de abrir as portas, o
que significa conhecer a fundo,
ter muitas informações sobre a

área de atuação,
manter uma atitu-
de de permanente
interesse sobre
oportunidades e
iniciativa. “É
preciso manter-se
comprometido
com seu projeto e
ter persistência
para enfrentar os
momentos de
dificuldades que
por certo aparece-
rão. Há outras
características
ainda, como uma
permanente preo-
cupação com
qualidade e saber
alimentar boas
redes de contatos.
De uma maneira
geral, o empreen-
dedor de sucesso
consegue antever com clareza
onde quer chegar e sabe mobili-
zar os recursos (financeiros e não
financeiros) para alcançar seus
objetivos”, avalia.

Para o engenheiro agrônomo
Eder Bolson, no perfil ideal do
empreendedor estão: visão e
sonho, criatividade, liderança,
inteligência emocional, aspira-
ção por dinheiro ou reconheci-
mento, autoconfiança, otimis-
mo real, experiência, paixão,
trabalho, energia, poder de
implementação, decisão, relaci-
onamento social e carisma.
“Acho que a disposição para
correr riscos calculados é o que
há de melhor num empreende-
dor de sucesso. É muito difícil
encontrar uma pessoa dotada de
todas essas características. O
importante é que já existem
técnicas para melhorar ou
desenvolver muitas delas nas
pessoas”, afirma.

De acordo com Bolson, o
empreendedorismo no Brasil
ainda enfrenta outras dificulda-
des. “Não é fácil abrir uma
empresa em nosso País. As
barreiras são muitas: recursos
financeiros escassos, juros
altíssimos, tributação excessiva,
falta de informação e suporte,
falta de preparo gerencial e
inexistência de uma cultura
para o capitalismo de risco”,
aponta.

O engenheiro já fundou cinco
empresas, três delas já foram

vendidas, mas continuam em
operação e funcionando com
sucesso. As empresas são do
ramo de produção de sementes,
flores, biotecnologia, planeja-
mento, turismo e lazer. Ele já
tem um plano para fundar um
novo negócio em breve, no
setor farmacêutico. Bolson
também é autor do livro Tchau,
Patrão!, publicado pela editora
Senac, que já está em sua segun-
da edição, onde apresenta de
forma simples e objetiva como
transformar uma idéia em um
plano de negócio.

Para o engenheiro agrônomo Eder
Bolson, algumas pessoas já trazem o
espírito empreendedor no DNA e
expressam este dom naturalmente.
Como exemplo, ele cita Sílvio Santos
(Sistema Brasileiro de Televisão -
SBT) e Bill Gates (Microsoft). “Outras
pessoas nascem empreendedoras, mas
ficam com este potencial latente e
precisam ser despertadas”, aponta.

De acordo com Bolson, uma escola
para empreendedores trabalha mais no
“como ser?”do que no “saber”. Para
ele, uma instituição de ensino poderia
atuar nos dois casos, fornecendo conhe-
cimentos e habilidades para um empre-

É possível ensinar o em

Garcia: “brasileiro tem criatividade, mas planeja pouco”

endedor nato entrar em ação mais ce
e, também forjando atitudes empreen
dedoras e de planejamento naquelas
pessoas que precisam ser despertadas
“A escola que conhecemos foi conce
bida no início da revolução industria
para formar bons e fiéis empregados
para as indústrias e escritórios. O cen
rio mudou, os empregos formais estã
em extinção, mas as escolas continua
formando pessoas com a mentalidade
de empregados”, afirma Bolson.

Conforme Ricardo Albert Garcia, a
academia tem a nobre missão (talvez
esta seja a função mais nobre) de for-
mar pessoas capazes de pensar, de
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encial para empreender
exige planejamento estratégico e visão do mercado em que se está abrindo um negócio
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nar o empreendedorismo na escola

Informações obtidas
no estudo GEM
- Entre os 34 países pesquisados, cerca de 40%

do capital necessário para inaugurar novos empreen-
dimentos vem do investidor informal. Quase todo o
restante do dinheiro sai do bolso do próprio dono.
Curiosamente, em todo mundo a participação do
financiamento formal é quase inexistente.

- O caso do Brasil é mais grave porque, além do
empreendedor contar pouco com os bancos, a ajuda
que recebe dos investidores informais é menor do
que a média dos outros países. Isso se confirma
quando constatamos que menos de 1% dos entrevis-
tados afirmam ter atuado como investidor informal,
sendo bem menor do que a média mundial, que gira
em torno de 3,6%.

- Ao todo, enquanto a média do montante investido
anualmente no Brasil não passa de US$ 600, a
média mundial chega a US$ 10 mil. Percebe-se
também que, no Brasil o financiamento do investi-
dor informal corresponde a 0,1% do PIB (Produto
Interno Bruto), bem inferior à média internacional,
cujos investimentos informais chegam a 1,2% do
PIB mundial.

- Segundo dados levantados pelo GEM, os familia-
res brasileiros entram com 41,7% dos investimen-
tos informais, contra 49,4% da média internacional.
Em seguida, vêm os amigos e vizinhos, que no
Brasil ajudam com 37,5%, ficando acima da média
mundial (26,4%). Outro grupo em que o percentual
brasileiro é maior do que o geral é o de outros pa-
rentes, com 12,5% contra 9,4%.

- O empreendedor brasileiro tem baixa qualificação
acadêmica. Apenas 14% deles têm curso superior
(completo ou incompleto), ficando abaixo da média
per capita dos países de baixa renda, que é de
23%. Quando comparado aos países ricos, a situa-
ção do Brasil é mais séria, já que a formação acadê-
mica daqueles empreendedores atinge 58%. Cerca
de 30% dos que estão à frente de negócios no Bra-
sil não passaram nem cinco anos nos bancos esco-
lares. A pesquisa afirma que quanto mais alto for o
nível de escolaridade de um país, maior será a
proporção de empreendedorismo por oportunidade.

- O baixo índice de qualificação também explica a
existência de outros aspectos no perfil do empreen-
dedorismo brasileiro, como concorrência e grau de
inovação tecnológica. Para 65% dos empreendedo-
res, o ramo de negócio em que atuam é muito dis-
putado pelos colegas, contra 30% que acreditam ter
poucos concorrentes. Apenas 5% afirmam não haver
competidores estabelecidos em seu mercado de
atuação. Quando indagados se seus produtos ou
serviços oferecidos trazem novidades para o merca-
do em que atuam, 85% dos entrevistados respon-
dem negativamente à questão.

to entrar em ação mais cedo
forjando atitudes empreen-
e planejamento naquelas
precisam ser despertadas.

ue conhecemos foi conce-
io da revolução industrial
bons e fiéis empregados
strias e escritórios. O cená-
os empregos formais estão
o, mas as escolas continuam
essoas com a mentalidade
dos”, afirma Bolson.

e Ricardo Albert Garcia, a
m a nobre missão (talvez

unção mais nobre) de for-
capazes de pensar, de

relacionar fatos, de processar informa-
ções e buscar o conhecimento, o novo.
Segundo ele ainda existe prevalência
de um modelo que privilegia a forma-
ção de empregados e não de empreen-
dedores, mas esta realidade está mu-
dando de maneira radical e rápida.
“Vemos, cada vez mais, as universida-
des preocupadas em provocar o debate
sobre as oportunidades do mercado de
trabalho, sem necessariamente falar-
mos de emprego. Aquelas vagas, onde
o profissional entrava na empresa e
saía somente no momento de se apo-
sentar, não existem mais. O serviço
público, embora sendo uma opção de

segurança e salários razoáveis, oferece
poucas chances de realização, de desa-
fios estimulantes”, afirma.

Para o consultor do Sebrae, empreen-
der é fundamental num país que busca
o desenvolvimento, que precisa de
empresas inovadoras. “Há muitas
oportunidades por todos os lados e uma
permanente postura empreendedora é
que abrirá as portas do sucesso. A
universidade é o foro adequado para
que as pessoas possam se questionar
sobre o que fazer com os conhecimen-
tos adquiridos e como direcionar sua
força de criação e trabalho para o mer-
cado”, finaliza.

Fonte: GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
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Sílvia Kröff  - São Paulo/SP

Segundo o escritor Robert Wong, grande conhecedor de talentos humanos, o equilíbrio é a grande chave
do sucesso pessoal e profissional e pode ser conseguido por meio de uma viagem interior, de autoconhecimen-
to. O autor mostra no livro “O Sucesso está no Equilíbrio” que a sabedoria não é privilégio dos sábios, surgindo
por meio de uma combinação criativa entre as teorias (conhecimento) e práticas (experiência) assimiladas ao
longo da vida. Baseado em sua vivência, combinando três diferentes culturas - a chinesa, a anglo-saxônica e a
brasileira -, o autor desenvolve o conceito de genuíno interesse e de como viver a vida, em todos os seus
pequenos momentos, com inspiração e plenitude. Durante 23 anos, com base em centenas de entrevistas,
Wong conheceu a angústia de uma categoria profissional, a de headhunter, profissão que exerceu por mais de
23 anos e que o tornou uma das maiores autoridades no assunto em nível mundial. Robert Wong conhece a
fundo a maior parte dos principais executivos brasileiros. E é enfático quando fala deles. A maior parte dos
executivos é infeliz. A constatação é feita com base nas centenas, senão milhares, de entrevistas que fez com
candidatos a presidentes, diretores ou gerentes de grandes companhias ao longo do tempo em que esteve à
frente da Korn & Ferry, umas das principais empresas de recrutamento do mundo. Chinês de nascimento e fora
do mundo dos headhunters há um ano, Wong decidiu escrever um livro para tentar explicar a razão de tanta
infelicidade. A causa, segundo ele, está no desequilíbrio generalizado que toma conta da sociedade ocidental.
“As pessoas estão preocupadas demais em conquistar, ganhar dinheiro, status, e se esquecem delas mesmas”,
afirma ele, um ex-desequilibrado que foi eleito pela revista inglesa The Economist como um dos 200 hea-
dhunters mais influentes do mundo, em 2005. Família de origem chinesa, criação brasileira e educação ingle-
sa. Essa é a mistura que levou Wong ao sucesso e à descoberta da receita desse item tão desejado pelas pessoas
na carreira profissional e na vida pessoal: o executivo descobriu que o sucesso está no equilíbrio.

O segredo do sucesso
está no equilíbrio
Robert Wong garante que felicidade é o resultado da harmonia entre profissional, pessoal e espiritual

Exclusivo - O livro O
Sucesso Está no Equilíbrio é
uma crítica?

Wong -  Não. É um abre
olhos. Esses valores também
são bons. Tudo é bom. O
exagero é que não é bom. O
equilíbrio é bom. Isso não é
uma crítica à sociedade, é uma
crítica ao desequilíbrio.

Exclusivo - Esse livro é
um desabafo em relação ao
ambiente corporativo, ao
dia-a-dia de uma empresa?

Wong -  Talvez seja a extra-
polação, colocar para fora meus
pensamentos. Eu vivenciei isso
intimamente. Tem uma per-
gunta que faço sempre nas
minhas entrevistas com os
candidatos a executivos, que é:
“se você
pudesse
voltar no
tempo o que
você estaria
fazendo
hoje?” Tenho certeza que a
grande maioria deles não
estaria fazendo o que faz hoje.
O jornalista gostaria de ser
escritor; o médico, ser jogador
de futebol. Isso mostra que
houve um erro de escolha lá no
passado. Tudo isso remete ao
ponto das causas de todas as
frustrações que é a falta do
autoconhecimento. O ser
humano não se conhece de
fato. Muitos estão ganhando
muito dinheiro. E daí? Conhe-
ço muitas pessoas milionárias
que são infelizes. Algo lhes
falta, e eles procuram compen-
sar isso com casa, dinheiro,
sucesso, mulheres. Suas vidas
se transformam em suas con-
quistas e eles esquecem quem
são de fato em sua essência.

Exclusivo - Onde está a
raiz de tanta infelicidade?
Trata-se de uma questão
pessoal ou há uma fonte
externa, como a procura
desenfreada por lucros e a
competição?

Robert Wong -  Não é

possível definir os percentuais
de responsabilidade, mas sem
dúvida os dois fatores são
preponderantes. As pressões, a
comparação com os outros e a
competição criam uma angús-
tia terrível. Se você quer
alguma coisa e não consegue,
você vai ficar angustiado. Se
você quer alguma coisa e
consegue, você está preparan-
do sua próxima angústia,
porque você vai querer algo
mais. No aspecto interno, eu
digo que existem duas felici-
dades. Há a felicidade instan-
tânea, como ganhar mais um
bônus, fechar um grande
contrato ou receber uma
promoção. Essa felicidade
causada por fatores externos é
momentânea. Quando os

efeitos passa-
rem, você
volta ao que
era antes. Vai
querer mais e
mais. E tem

outra felicidade que eu chamo
de alegria, que é independen-
te de fatores externos. É uma
coisa que você carrega dentro
de si. Poucas pessoas conse-
guem chegar nisso. O proble-
ma é que o homem não sabe
como parar para olhar para si
mesmo e encontrar seu equilí-
brio. Você já viu um animal
comer mais do que precisa?

Exclusivo - Afinal, a
causa desse desequilíbrio
está no indivíduo ou no
meio que ele habita?

Wong -  O meio pode ser o
estopim do desequilíbrio.
Muita gente se diz vítima das
circunstâncias. Nós não somos
vítimas de nada. Nós somos
responsáveis pelo o que ocorre
conosco. Não existem proble-
mas; existem desafios. Se
encararmos os desafios como
uma visão positiva, criamos
uma oportunidade. Mas ao
encaramos de forma negativa,
aí temos um problema. Nós
não temos controle do meio
externo, mas meu papel em

A causa de todas as
frustrações é a falta de

autoconhecimento
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relação a ele eu controlo. A
causa do desequilíbrio está em
você mesmo.

Exclusivo - Para encon-
trar o equilíbrio as pessoas
precisam ser mais naturais,
não seguirem tão cegamente
as normas pré-estabelecidas.
Esse não é um conselho
arriscado uma vez que a
maioria das empresas ainda
segue uma estrutura hierár-
quica?

Wong -  Tem muita gente
com criatividade e empresas
com medo de perder o controle
sobre essas pessoas, por isso
tantas regras para controlar. É
claro que o ser humano é
imperfeito e as regras são
necessárias. Mas o que aconte-
ce, novamente, é que há um
desequilíbrio. Existem muitas
normas, e boa parte delas são
hipócritas e falsas. Segui-las é,
como eu chamo em meu livro,
ser normal, e não natural. O
que acontece é que hoje nós
estamos muito para o lado do
normal, seguindo muitas nor-
mas e regras. As pessoas mais
felizes hoje são as crianças,
porque elas são naturais, espon-
tâneas e não seguem tantas
regras pré-estabelecidas. Se
voltarmos a ser mais crianças,
nos libertarmos dessas amarras
muitas vezes hipócritas e
seremos mais felizes.

Exclusivo - Assim como o
peixe é induzido
a comer demais,
o ambiente
corporativo de
alta competição
não está indu-
zindo os profissi-
onais a fazerem
demais?

Wong -  Tudo o que é
demais é ruim, vira doença e
sofrimento. Existe uma compe-
titividade grande. A sociedade,
os governantes e as empresas,
exploram o incentivo à compe-
titividade. No Oriente, nas
artes marciais, você tem apenas
duas categorias: o mestre e o
aprendiz. Quando o Ocidente
importou essas artes marciais,
também inventou característi-
cas competitivas, que não
existem lá. Colocaram faixa
branca, amarela, cinza e tantas
outras que nem sei. Todas
essas hierarquias são uma
forma de competição. Acredito
que a competição é uma coisa
boa, só que o exagero não é
legal. Da mesma forma que
coletivismo exagerado não é
bom. Os dois lados precisam
estar em equilíbrio.

Exclusivo - Qual a diferen-

ça entre observação e a
crítica?

Wong -  É uma palavra
chamada julgamento. Observa-
ção é observar coisas. O que eu
observo eu guardo para mim e
o que é bom para mim não
quer dizer que seja bom para os
outros. Eu falo o que eu penso,
sem emitir juizo de valor. Eu
nunca digo que é negativo,
porque o que pode ser bom
para mim pode ser ruim para os
outros. Quando eu critico já
passei o meu julgamento sobre
algum evento, observação que
alguém fez. Melhor do que
criticar é sugerir, ensinar,
mostrar o caminho, alertar a
pessoa.

Exclusivo - De que forma
olhar para dentro e desco-
brir a vocação para realizar
a nossa missão?

Wong -  Quando estamos em
sintonia com nossa alma, o
universo conspira a nosso favor.
Por isso é preciso olhar para
dentro e descobrir a vocação
para realizar a nossa missão. De
que forma? Meditando e ou-
vindo a experiência alheia.

Exclusivo - Quais os pon-
tos indispensáveis para
encontrarmos nosso cami-
nho de sucesso e inspiração?

Wong -  São três os itens
indispensáveis para encontrar-
mos nosso caminho de sucesso
e inspiração: Mudança. Pode

parecer difícil no começo, mas
é uma questão de adaptação.
Mudar conceitos, escolhas,
pontos de vista e atitudes é
essencial para acertar na vida.
Mas para manter e ser real, tem
que se tratar de uma automu-
dança, não apenas superficial.
E isso só acontece em momen-
tos de grande euforia ou de
grande tristeza. Motivação. Para
ser real, é preciso que ela surja
da inspiração, da vontade
interior de ser feliz. Autoconheci-
mento. Ele só se dá por meio do
conhecimento e da experiên-
cia. Ambos, juntos, constituem
a sabedoria, que nos leva a
conhecer nossos potenciais e
limites.

Exclusivo - Você defende
a idéia de que resultados não
trazem felicidade, mas felici-
dade traz resultados. Expli-
que por quê?

Wong - Resultados não
trazem felicidade, mas felicida-
de traz resultados. Tenho
notado tristeza, insatisfação e
angústia nas empresas. Quando
pergunto a alguém sobre o que
estaria fazendo se pudesse

apagar a realida-
de, raramente
ouço a resposta
‘faria o que estou
fazendo agora’. É
um grande sinal
de frustração.

Exclusivo -
Como saber quando estamos
fazendo algo em excesso e
que está causando mal?

Wong - Tudo em excesso
faz mal, por isso temos que
buscar o equilíbrio em tudo o
que fazemos. O começo do
processo que leva ao equilíbrio
está em nós mesmos. Para
termos confiança
em algo, precisa-
mos conhecer
aquilo. Da mesma
maneira, para
termos auto-
confiança e buscar
o sucesso, temos
que ter autoconhecimento.
Quem não se conhece, não tem
noção de sua capacidade, não
sente segurança para agir e
realizar.

Exclusivo - Quais as prin-
cipais características de cada
uma das culturas que você

Você só consegue excelência com pessoas
excelentes. É preciso selecionar bem, saber
o que está procurando, as  características

pessoais e profissionais

Há a felicidade instantânea, causada por
fatores externos, que é momentânea. E tem
a felicidade que eu chamo de alegria, que

você carrega dentro de si e que poucas
pessoas conseguem chegar
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aborda (brasileira, chinesa e
anglo-saxônica)? O que cada
uma pode acrescentar as
demais em busca do tão
esperado equilíbrio?

Wong - A cultura chinesa me
ensinou disciplina e trabalho
duro, foco. A americana me
ensinou ética no trabalho e
lógica. Já a brasileira me ensi-
nou muita criatividade, jogo de
cintura, flexibilidade e calor
humano. Se juntar as três
temos o melhor dos três mun-
dos. É uma boa receita. O
importante é pegar tudo de
bom de cada uma e acrescen-
tar a si próprio.

Exclusivo - Num mundo
competitivo, em que o tem-
po é cada vez mais escasso,
como otimizar o processo
seletivo de colaboradores,
levando em conta que você

é um dos maiores especia-
listas neste assunto?

Wong - Você só consegue
excelência com pessoas exce-
lentes, com ingredientes bons.
É preciso selecionar bem,
saber porque está selecionan-
do. O que está procurando,
quais as características pesso-

ais e profissionais. Fazer uma
boa entrevista mas não só
profissional, tirar referências,
levá-lo para um almoço, num
ambiente social para ver como
a pessoa se comporta, como
ele é, o que pensa. Em alguns
casos entrevistar a esposa,
amigos, fornecedores, clientes.
É um processo que demanda
muito tempo e dedicação, mas
vale a pena.

Exclusivo - Afinal, como
equilibrar os diversos aspec-
tos da vida (profissional,
pessoal e espiritual)?

Wong - Não há sucesso no
mundo que compense um
fracasso pessoal. Não somos, por
24 horas, um executivo nem
podemos ser. O ser humano tem
que conviver com os três aspec-
tos e o equilíbrio é representado
por um tripé e este deve ter a

atenção da pessoa.
O tripé é a estrutura
mais estável na física
tanto que o fotógra-
fo, o camaraman e o
geólogo colocam seu
equipamento num
tripé e nós estamos

no tripé profissional, pessoal e
espiritual. Se alongar muito um
lado e os outros dois lados
permanecerem iguais, a queda é
inevitável. A nossa vida preci-
sar ter um tripé estável, com
todos os três lados na mesma
altura para termos relativo
equilíbrio.
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Notícias e Negócios

Dois dias de marketing e
estratégias com as feras
Capital paulista recebe especialistas estrangeiros durante o Fórum Mundial de Marketing e Vendas

Durante os dias 6 e 7 de

junho, os profissionais de

marketing, vendas e estraté-

gias corporativas têm encon-

tro marcado no Fórum Mun-

dial de Marketing e Vendas

2006. Considerado um dos

mais importantes eventos de

idéias inovadoras no País, o

fórum conta com a participa-

ção de palestrantes reconhe-

cidos internacionalmente,

por suas teorias de gestão e

cases em grandes corpora-

ções. Exemplo disso é o

norte-americano Neil Ra-

ckham, mestre das aplica-

ções de modelos estratégi-

cos em gestão de vendas,

com passagem pela IBM e

Xerox.

Na programação, para essa

edição do evento, são espe-

rados seis palestrantes (Neil

Rackham, John Quelch,

Abílio Diniz, Terry Jones,

Paco Underhill e Don

Schultz), que ministram

apresentações sobre varia-

dos temas da área de gestão

estratégica como, por exem-

plo, novas metodologias de

negócios, posicionamento de

marcas no mercado online e

a importância do relaciona-

mento com os consumidores.

Representante das idéias

brasileiras, o presidente do

Conselho de Administração

do Grupo Pão de Açucar,

Abílio Diniz, apresenta cases

de sucesso da corporação,

que possui mais de 600 lojas

e 70 mil colaboradores. A

formatação da sua palestra

será na forma de um talk-

show sobre as experiências

em marketing e vendas da

empresa durante a trajetória

de sucesso.

OBJETIVOS - Segundo o

presidente da HSM do Brasil

(promotora do encontro),

Carlos Alberto Júlio, o maior

objetivo do fórum é inspirar

os empresários brasileiros a

realizarem grandes feitos na

vida profissional e pessoal.

“Acompanhamos de perto as

novas tendências que surgem

mundialmente, as já renoma-

das e as experimentais, para

garantir que o público do

evento tenha acesso ao me-

lhor conteúdo e esteja em

sintonia com o mercado

global”, salienta. Júlio tam-

bém enfatiza que, as áreas de

marketing e vendas estão

intimamente ligadas, por isso

o casamento dos dois temas

num único fórum. “Os convi-

dados apresentam conceitos

atuais, totalmente voltados à

criação de valor para as com-

panhias.” Inscrições podem

ser feitas pelo telefone (11)

4689-6666 ou pelo website

www.hsm.com.br/fmmv.

NEIL RACKHAM
É mundialmente reconhecido como o mestre na aplicação de modelos estratégicos de ges-

tão de vendas. Seu primeiro reconhecimento internacional foi quando liderou a maior pesquisa
sobre o sucesso e efetividade em vendas. Este projeto, apoiado por empresas líderes como
Xerox e IBM, envolveu uma equipe de 30 pesquisadores que estudaram 35 mil pedidos de
vendas em mais de 20 países. Como resultado, publicou os clássicos literários Spin Selling e
Major Account Sales Strategy. Seus livros, publicados em mais de 50 idiomas, figuram regu-
larmente na lista dos mais vendidos no New York Times. Rackham tem atuado como consultor
de desempenho de vendas para empresas em todo o mundo e treina suas equipes de vendas
através dos seus próprios modelos de gestão. “Eu aprendi mais sobre gestão de vendas
com Neil Rackham do que com qualuqer outro expert na área”, Philip Kotler.

JOHN QUELCH
Renomado professor de administração em Harvard, Quelch já publicou mais de 50 artigos

sobre gestão de marketing e marcas nos principais veículos internacionais. Profundo conhece-
dor sobre marcas e branding global para mercados emergentes e desenvolvidos, ele tem
trabalhado na criação de conceitos e identidades para corporações, nos alinhamentos
estratégicos com as condições da economia vigente e também nos levantamentos de tendên-
cias com consumidores, na busca de vantagens competitivas. Quelch integra o conselho da
Pepsi Bottling Group, além de ser diretor do WPP Group, maior empresa de marketing de ser-
viços no mundo, através da qual já prestou consultoria para clientes do porte de AT&T, Coca-
Cola, Colgate-Palmolive, Gillette, General Eletric, IBM e Walt Disney.

ABÍLIO DINIZ
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açucar, maior rede de varejo do

Brasil, com cerca de 600 lojas, distribuídas por 14 Estados, com mais de 70 mil colaboradores,
que representa um faturamento superior a R$ 16 bilhões. É o responsável pela construção e,
principalmente, pela reconstrução da empresa no início da década de 90. Formado em Adminis-
tração de Empresas pela EAESP-FGV, Diniz realizou cursos de pós-graduação e especialização
nos Estados Unidos, com foco nas áreas de administração e economia. Durante dez anos este-
ve no centro político do País, como integrante do Conselho Monetário Nacional. E, atualmente,
participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal.

Conheça alguns dos palestrantes do FMMV 2006

Neil Rackham

Abílio Diniz
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A terceira edição do Con-
gresso Mundial de Administra-
ção, evento que deve reunir
alguns dos principais nomes do
empreendedorismo internacio-
nal, já tem data confirmada.
Tendo como tema Administra-
ção Empreendedora: Fazendo
Acontecer no Brasil e no Mun-
do, a atividade acontece de 17
a 20 de maio na cidade gaúcha
de Gramado/RS. O principal
destaque fica por conta da
presença do escritor americano
James Hunter, autor do festeja-
do best seller O Monge e o
Executivo, obra que já ultra-

James Hunter confirma presença no
Congresso Mundial de Administração

Programação:

17 de maio (quarta-feira)

14 horas - Credenciamento dos aos congressis-
tas, conferencistas e convidados no hall do
Hotel Serra Azul em Gramado.
17h45min - * Abertura Oficial
18h30min - * Conferência de Abertura: Lideran-
ça Servidora
20h30min - * Coquetel de confraternização

18 de maio (quinta-feira)

9h às 11h30min - Painel Peter Drucker - Um
tributo a Peter Drucker pelos gurus brasileiros.
Tema: Empreendedorismo e Inovação: Fatores
Determinantes do Sucesso nos Negócios
13h30min - Painel: Desafios da Gestão na Améri-

ca Latina
15h15min - Case: Gestão de Pessoas na Práti-
ca (apresentação de cases de sucesso nacio-
nais e internacionais)
17h45min - * Conferência: Preparando Líderes
Para a Era da Sustentabilidade
19horas - * Conferência: Fatores Comporta-
mentais para a Alta Performance
21h - * Show Artístico

19 de maio (sexta-feira)

10h30min - Conferência: Como Revitalizar o Merca-
do de Trabalho para Gerar e Redistribuir Riqueza
13h30min - Conferência: Implementação de Estra-
tégias de Inovação
15h15min às 16h45min - Fóruns Temáticos

Workshop 1 - Mortandade das Empresas: Um Caos
Social. O que fazer?
Workshop 2 - Educação Empreendedora e Forma-
ção do Conhecimento
Workshop 3 - Qualidade de Vida e Cultura Organi-
zacional
18h - * Conferência: Ética e Responsabilidade
Social na Empresa e no Governo
22h - * Jantar de confraternização (por adesão)

20 de maio (sábado)

8h30min - Painel de Apresentação das conclu-
sões produzidas nos workshops pelos exposito-
res e conferencistas.

* Atividades compartilhadas com o ESARH que serão realizadas no
Centro de Convenções do Hotel Serrano

passou mais de 420 mil exem-
plares vendidos somente no
Brasil. Outros nomes já confir-
mados são Marco Aurélio
Vianna, Paulo Gaudêncio,
Mário Sérgio Cortella, Idalber-
to Chiavenato e Carlos Hils-
dorf.

De acordo com o presidente
do Conselho Regional de
Administração do Rio Grande
do Sul, Valter Luiz de Lemos,
o evento deste ano traz uma
inovação: a realização conjun-
ta do Encontro Sul-americano
de Recursos Humanos (ESA-
RH). A edição brasileira do

congresso - que no ano passa-
do ocorreu na Alemanha - dará
ênfase a temas como empre-
endedorismo, inovação, suces-
so nos negócios, liderança,
responsabilidade social e
ética. Todas as palestras e
atividades acontecem no
Hotel Serra Azul, localizado
no centro da cidade. O valor
da inscrição é R$ 575 para
público em geral e R$ 391
para sócios. Maiores informa-
ções podem ser obtidas atra-
vés do telefone (51) 3233
2733 ou no website
www.mundialdeadministracao.com.br

SERVIÇO

Evento: 10º Congresso Mundial de Jovens Empreendedores
Inscrições: a partir de 6 de de dezembro de 2005
Data: de 15 a 17 de março de 2006
Local: Palácio das Convenções do Anhembi, São Paulo
Site: www.wsyebrasil.com.br

O Brasil será o primeiro país

da América do Sul a sediar o

Congresso Mundial de Jovens

Empreendedores (World
Summit of Young Enterpre-

neurs), que está em sua 10a

edição e ocorre entre os dias 15

e 17 de março de 2006, no

Anhembi, em São Paulo/SP.

O evento é promovido pelo

Fórum de Jovens Empreende-

dores da Associação Comercial

de São Paulo. A atividade, que

tem como tema Let’s Make a
New Deal, é um programa de

parceria global desenvolvido

pela Organização das Nações

Unidas (ONU) em conjunto

com governos, agências multi-

laterais e empresas multinacio-

nais com o objetivo de criar

parcerias e gerar negócios entre

os jovens.

Nas edições anteriores, o
evento reuniu mais de cinco

mil participantes e foram

assinadas 350 joint ventures

com valores que variam entre

US$ 20 mil e US$ 35 milhões.

A expectativa da organização é

de que o congresso movimente

o mercado brasileiro nos seg-

mentos da indústria, agronegó-

cio, alimentação, serviços,

turismo, têxtil, design, moda,

marketing e transportes.

Guilherme Afif Domingos,
presidente da Associação

Comercial de São Paulo, come-

mora: “São Paulo oferece uma

excelente amostra dos desafios

para jovens empreendedores, é

um exemplo de liderança,

idéias e soluções inovadoras

para problemas comuns entre

países em desenvolvimento.”

Congresso mundial de jovens empreendedores

Evento, em sua terceira edição, vai enfatizar o empreendedorismo e suas inovações

Hunter: escritor americano é um dos palestrantes
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Esse livro não foi feito apenas para comerciantes. A
todo momento profissionais estão vendendo algo,
como projetos, pautas, campanhas de marketing,
serviços médicos, imagem corporativa, enfim, somos
sempre vendedores. Bruna Gasgon elaborou de ma-
neira criativa este livro com os principais pontos que
todo profissional precisa conhecer acerca da arte de
vender. A cada capítulo, um atributo é comentado e
ilustrado por meio de uma cena ou de um conceito de
algum filme.

Índices e cotações

Fontes: IBGE , BC, FGV, FIPE, DIEESE e site Invertia

 Outubro Novembro Dezembro  Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio

TR 0,11 0,11 0,24 0,18 0,09 0,26 0,20 0,25

INPC-IBGE Mensal (%) 0,17 0,44 0,86 0,86 0,44 0,73 0,91 0,70

IGP-FGV Mensal (%) 0,39 0,82 0,74 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22

IPC-FIPE (%) 0,62 0,56 0,67 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35

ICV-DIEESE (%) 0,53 0,83 0,54 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39

Taxa Selic (%) 16,24 16,74 17,25 17,74 18,26 18,75 19,24 19,52

Dólar Compra (R$) 2,861 2,784 3,750 2,706 2,576 2,762 2,597 2,477

Dólar Venda (R$) 2,862 2,785 2,750 2,707 2,575 2,761 2,596 2,476

2004/20052004/20052004/20052004/20052004/2005
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Este livro apresenta uma estratégia de marketing e
vendas que pode ajudar você a conquistar "seu pró-
prio elefante" (clientes grandes) e aumentar sua
receita, lucros e sucesso de maneira definitiva. A
estratégia do elefante apresenta táticas, ferramentas
e técnicas vencedoras, fundamentadas na experiência
do autor, visando preparar o leitor para desen-
volver de maneira bem-sucedida um relaciona-
mento duradouro com grandes clientes.

A Estratégia do Elefante

Autor: Steve Kaplan  - Editora: Campus
Páginas: 208 - Preço: R$ 59,00

Os sete hábitos do título constituem os princípios
fundamentais da eficiência humana. São hábitos
primordiais que representam a interiorização dos
princípios corretos, nos quais estão baseados o
sucesso e a felicidade duradoura. Mas será que esses
sete hábitos ainda são relevantes hoje? Segundo
Covey, quanto maiores as mudanças e mais difíceis
os desafios, mais importantes eles se tornam.

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

Autor: Stephen R. Covey - Editora: Best Seller
Páginas: 448 -  Preço: R$ 39,90

O que fazer para eliminar os sentimentos ruins e dar lugar
às boas idéias e à felicidade? O que realmente queremos de
nossas vidas e como direcioná-las em nosso benefício? O
objetivo desse livro é ajudar executivos a encontrarem
respostas para estas perguntas, transformado-as, também,
em sucesso profissional. O autor não pretende tornar os
seus ensinamentos em verdades absolutas, mas os apresen-
ta reproduzindo, no que chama de “embalagem aceitável
para pessoas educadas numa sociedade industrial”, exercí-
cios e tarefas articulados por pessoas de grande sabedoria.

Você Está Pronto Para o Sucesso? O Vendedor Imbatível

Autor: Srikumar Rao - Editora: Campus
Páginas: 240 - Preço: R$ 39,00

Autor: Bruna Gasgon - Editora: Prestígio
 Páginas: 140 - Valor: R$  17,90

 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

TR 0,29 0,25 0,29 0,26 0,21 0,19 0,22 0,23 0,07

INPC-IBGE Mensal (%) 0,11 0,03 0,00 0,15 0,11 0,03 - 0,38 -

IGP-FGV Mensal (%) 0,44 0,40 -0,65 -0,13 0,63 0,33 0,07 0,92 -

IPC-FIPE (%) 0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 0,50 -

ICV-DIEESE (%) -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 0,72 -

Taxa Selic (%) 19,75 19,72 19,74 19,62 19,31 18,88 18,23 17,68 17,25

Dólar Compra (R$) 2,445 2,350 2,408 2,25 2,253 2,206 2,339 2,274 2,117

Dólar Venda (R$) 2,444 2,349 2,409 2,25 2,254 2,207 2,340 2,275 2,118



Andréa: coach ajuda profissionais
na busca de suas metas

Up grade
1515151515

Em um terreno cada vez mais
disputado como o mundo dos
negócios, estar preparado - e
sobretudo qualificado - é condi-
ção essencial para uma carreira
bem sucedida. Além de investir
em capacitação através de cursos
e especializações, muitos executi-
vos estão recorrendo ao coaching,
serviço que orienta o profissional
sobre os caminhos que deve
seguir em sua trajetória corporati-
va. Cada vez mais popular, a
atividade vem ganhando força no
Brasil, funcionando como uma
espécie de orientador de carreiras
e ajudando empresários a alcança-
rem seus objetivos em um merca-
do cada vez mais acirrado e
competitivo.

Apesar de freqüentemente
confundido com serviços de
treinamento e assessoria, o
coaching se diferencia ao atuar
no sentido de oferecer ao clien-
te a possibilidade de atingir seus
objetivos e desenvolver seu
potencial de acordo com sua
própria iniciativa. Segundo a
coach executiva Andrea Lages,
da Lambent do Brasil (São
Paulo/SP) - e também co-
fundadora da Comunidade
Internacional de Coaching
(ICC) -, a atividade se compro-
mete com os resultados do
cliente, fazendo com que este
desenvolva suas habilidades da
melhor forma possível. “O
coaching é diferente de consul-
toria, já que não é especialista
em uma área específica e não

Coaching: buscando resultados
na vida pessoal e profissional

tem as respostas para
um determinado
problema ou ques-
tão. O papel do
coach é fazer per-
guntas poderosas o
suficiente para ajudar
seu cliente a encon-
trar a própria solu-
ção”, explica.

Entre os três tipos
de serviço disponí-
veis no mercado - de
negócios, de vida e
de esportes -, o mais
procurado ainda é o
relacionado ao ambi-
ente corporativo. De
acordo com Andrea,
os executivos são os
que mais se interes-
sam pela atividade.
“Este público ainda
é nosso maior clien-
te. Porém, se seguir-
mos a tendência de
outros países, o
cliente de coaching será toda
pessoa que quer crescer e
contribuir para um mundo
melhor”, analisa. A atividade
teve início no terreno esportivo,
já que o termo - que em portu-
guês pode ser traduzido como
treinamento - se aplica normal-
mente à relação entre atletas e
técnicos.

Um dos pontos chaves para
entender o serviço, segundo a
especialista, é entender que o
cliente tem as respostas e o
coaching as perguntas. Um dos

princípios da atividade é não
oferecer fórmulas mágicas, mas
apenas orientar a pessoa, indu-
zindo-a a encontrar as melhores
opções para sua vida profissional
ou pessoal. “Ação é a coluna
vertebral do coaching, já que ele
apenas leva o profissional a
tomar decisões mais acertadas.
Não é esperado que alguém
consiga uma meta apenas por
falar dela, ou seja, nossa função
é apoiar o cliente para que ele
haja de maneira congruente”,
comenta.

Cada vez mais popular no Brasil, o serviço auxilia executivos a alcançarem objetivos diversos
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Entendendo o coaching

Serviço não pode
ser confundido

com treinamento
A comparação entre

coaching e consultoria é
um dos principais equívo-
cos quando se pensa em
contratar um profissional
especializado no assunto.
A diferença entre os dois
tipos de serviço está na
forma com que as ques-
tões - tanto pessoais
como profissionais - são
tratadas em conjunto com
o cliente.

Segundo Andrea Lages,
a consultoria normalmente
aborda a estrutura do
negócio em geral, enquan-
to o coaching analisa as
pessoas, os recursos
humanos e o que tem
impacto direto nos resulta-
dos dos funcionários. “É
muito comum que um
consultor recomende o
coaching como parte do
desenvolvimento de uma
empresa”, enfatiza.

A escolha do profissional
deve ser feita tendo como

base um especialista
capacitado e com certifica-
do internacional para
exercer a função.

A profissão ainda é
relativamente nova no
Brasil, apesar ser já existir
desde os anos 80 no
exterior. De acordo com
Andrea, é fundamental que
o profissional tenha pas-
sado por um treinamento
específico, já que a popu-
larização do termo coach
vem trazendo muitos
problemas para o serviço.

“Já tive vários clientes
se queixando de ‘vulgos
coaches’ que funcionaram
mais como terapeutas e
conselheiros. No final, foi
averiguado que estas
pessoas não possuiam
treinamento adequado,
apenas se consideravam
preparadas para exercer a
profissão por terem co-
nhecimentos em outras
áreas.”

O que é coaching?

É um serviço que orienta profissionais a tomar decisões e desenvolver de
forma melhor suas aptidões e talentos. A atividade leva em consideração
aspectos da vida da pessoa, ajudando-a a concretizar objetivos e aspira-
ções. O mercado oferece a assessoria a empresários, executivos, espor-
tistas e equipes de funcionários.

O que significa a palavra coaching?

O termo coaching vem do inglês ‘treinamento’ e foi usado originalmente
nos esportes para denominar a atividade da pessoa que ajuda um atleta
a melhorar sua performance e alcançar seus objetivos. Desde então, a
idéia se espalhou a todos os outros campos da sociedade.

Quem contrata o serviço?

Qualquer pessoa pode ter um coach. As empresas contratam o serviço

para melhorar o trabalho das equipes, para aplicar a atividade em
executivos e ajudar gerentes corporativos. Já as pessoas físicas
também contratam coachs, porém, para melhorar a sua vida e seus
relacionamentos do dia-a-dia

Que tipos de coaching existem?

Basicamente existem serviços para executivos, empresários, atletas
e pessoas em geral.

Onde procurar maiores informações?

Para saber mais, basta entrar na base de dados da Comunidade
Internacional de Coaching e procurar um profissional cadastrado que
atue na sua região. Outras informações sobre o assunto podem ser
acessadas através do website da entidade
(www.internationalcoachingcommunity.com/br).




