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Transformando

seu Sonho
Unica empresa no ramo que acumula serviços de som, iluminação e coberturas

10 anos de atuação
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ZOOM Brasil

Somos uma agência 360°, com unidades de negócios que, 
juntas, oferecem soluções integradas e diferenciadas para 
criar eventos encantadores. 

www.zumbrazil.com.br
 /zumbrazileventos

Acesse nosso site e conheça
outros cases surpreendentes.
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Somos uma agência 360°, com unidades de 
negócios que oferecem soluções integradas e 
diferenciadas para criar eventos encantadores.

Através da nossa SOLUÇÃO 360°, iniciamos 2020 com 
a realização de um grande acontecimento para a Bahia:

Fundada em Salvador há 20 anos e com filiais em São Paulo e Miami, temos 
orgulho de ser uma empresa baiana e acreditamos na vocação do estado para 
voltar a sediar os principais eventos do país e do mundo!

Nossa expertise em eventos corporativos e nosso “jeito Zum de ser”, nos 
possibilitaram planejar, produzir e entregar as festas de abertura do CCS. A 
primeira, para 2.400 convidados, contou com experiências gastronômicas de 
renomados chefs locais e do inigualável show de Maria Bethânia. E a segunda 
festa, aberta ao público, contou com shows de Claudia Leitte, Lore Improta e 
muitas ações para todas as idades. 

CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR!

Conte com a Zum para realizar seus 

www.zumbrazil.com.br
 /zumbrazileventos

Acesse nosso site e conheça
outros cases surpreendentes.

Aponte a câmera do seu celular para
esse código e dê o play nessa festa!

A festa de inauguração do novo

eventos em qualquer lugar do mundo!



8 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 9 
COMUNICAÇÃO VISUALSINALIZAÇÃO MÍDIA EXTERIORMOBILIÁRIO URBANO

@zoomimagembr  |      /zoomimagembr

AQUI A GENTE
CONSTRÓI 
O FUTURO
TODO DIA

Ontem foi dia de trabalho, de entrega,
de aprender ainda mais. Ontem foi dia de 
planejar o amanhã, que já é hoje, é agora.
E hoje é dia de fazer tudo isso de novo!

Há 20 anos tem sido assim o dia a dia do 
Grupo Zoom: enfrentando desafios, 
encontrandosoluções, construindo o futuro.

A busca incessante por inovação, padrões 
internacionais de qualidade e atendimento
de excelência, fez com que a Zoom 
conquistasse a homologação Walt Disney 
Company, Ambev, JC Decaux entre outros.
E com essa expansão, a Zoom alcança o 
mercado nacional através de seus parques 
gráficos na Bahia, São Paulo e no escritório 
de negócios em Brasília.

Uma visão atualizada e moderna da 
empresa, investimento em tecnologia e um 
forte compromisso com a sustentabilidade
é o que nos faz acreditar que o futuro é
um ótimo presente.

PARQUE GRÁFICO UV

ANOS
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Editorial

Uma boa 
 rede de  

relacionamentos, 
composta por 

diferentes perfis 
e com interesses 
e experiências 

diversas, é capaz 
de gerar  

gigantescas 
oportunidades 

de negócios  
e relações  

interpessoais

Desde a década de 1990, a 
globalização faz parte do 
mundo dos negócios. Na épo-
ca, essa prática dava os seus 
primeiros passos e surgia em 
meio a esse novo compor-
tamento, uma estranha tese 
defendida por um grande 
executivo sueco, considerado 
visionário, pioneiro, louco, gê-
nio e até mesmo chamado de 
Genghis Khan. Estou falando 
de Percy Barnevik, mais co-
nhecido como CEO e, poste-
riormente, presidente da Asea 
Brown Boveri (ABB) (1988–
2002) e, mais recentemen-
te, cofundador da organiza-
ção sem fins lucrativos Mãos  
Dadas.

No comando da ABB, o 
segundo maior conglomera-
do europeu de Engenharia e 
Tecnologia de Energia, Percy 
Barnevik apostou fortemen-
te na ideia da globalização 
(novidade na época) e trans-
formou a empresa em uma 
potência mundial, com pre-
sença em mais de 140 países 
dos cinco continentes durante 
os nove anos em que esteve à 
frente da companhia.

Em uma década em que a 
Europa ainda estava longe de 
se unificar, ele já vislumbra-
va um mundo sem fronteiras 
econômicas. Sua frase mais 
conhecida é: “Pense global, 
aja local”. Sendo ele o prin-
cipal executivo de uma mul-
tinacional que avançava pe-
los quatro continentes, o seu 
discurso soava estranho e até 
contraditório para a prática 
da empresa que liderava. Mas 
esse posicionamento e frase 
tantas vezes repetida por ele 
não nos parecem tão estra-
nhos nos dias de hoje. Ao con-
trário, parecem até bastante 
óbvios. O desafio proposto 
por Barnevik continua de pé 
e mais firme do que nunca. E 
vale para tudo!

Sempre repito que somos 
uma revista baiana, feita por 
baianos, para baianos, mas 
também para o mundo. Mui-
tos de vocês que estão lendo 
este texto e que já tiveram a 
oportunidade de me ouvir fa-
lar sobre a revista devem es-
tar agora mesmo se lembran-
do dessa minha descrição a 
respeito da publicação. Bus-
camos, cada vez mais, romper 
fronteiras sem perder o equilí-
brio e a nossa baianidade. Fa-
zemos isso através do nosso 
maior tesouro: conteúdo de 
qualidade.

E por que todo este discur-
so tão global na introdução 
deste texto? Porque a ideia 
de lançar o projeto Especial 
Business passa exatamente 
pela prática tão defendida 
por Barnevick: pensar glo-
bal e agir local. #issoéletsgo! 
Este Especial tem como maior 
objetivo reunir em torno da 
Let’s Go homens e mulheres 
com essa visão de mundo e 
que atuam aqui na nossa ci-
dade, no nosso Estado, e que 
contribuem de forma inques-
tionável, cada um na sua área, 
para o avanço da Bahia.

Esta publicação busca 
reunir pessoas que fazem a 
diferença e consolidar a re-
vista como um veículo reco-
nhecidamente fomentador 
de networking de relevância. 

À frente da Let’s Go  
Bahia, compreendi a impor-
tância da poderosa ferramen-
ta que é o networking e como 
um veículo como a Let’s Go 
é capaz de atrair e reunir em 
torno de si empresários, em-
preendedores, artistas e per-
sonalidades relevantes. E por 
que não compartilhar isso de 
forma mais contundente? Por 
que não consolidar esse po-
sicionamento e característica 
e fazer da revista mais que 
uma publicação, um veículo 

preendo a capacidade que a 
revista tem de fazer isso; de 
olho em tudo o que acontece 
aqui e no mundo, sem perder 
o nosso regionalismo e a nos-
sa baianidade, dando voz e 
luz à nossa representativida-
de, valorizando a nossa arte, 
a cultura, o lazer, a gastrono-
mia, o nosso turismo e trazen-
do, sempre, pautas do mundo 
globalizado e os seus impac-
tos no nosso contexto.

Em uma era em que telefo-
ne, WhatsApp, e-mail e redes 
sociais vêm ganhando tanto 
espaço, é um enorme desafio 
fazer e publicar um veículo 
impresso. Mas que valor este 
veículo ganha se ele se mos-
trar capaz de promover en-
contros “cara a cara” para co-
nectar e solidificar relações? 
O projeto Especial Business 
busca reunir a nata do empre-
sariado baiano e das perso-
nalidades que fazem a Bahia 
acontecer. Muito obrigada a 
cada um que acreditou neste 
projeto! Aproveito também 
para prestar uma homena-
gem especial à jornalista July 
Isensee, que, a seguir, conta um 
pouco da sua história em um 
texto sensível, que nos faz via-
jar no tempo e reconhecer a sua 
brilhante trajetória na comu-
nicação social da Bahia, com 
a sua famosa coluna social e 
pela  qual passaram muitos 
dos que estão aqui nas pági-
nas deste Especial.

F
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de conexão entre pessoas e 
histórias?

Uma boa rede de relacio-
namentos, composta por di-
ferentes perfis, homens e mu-
lheres de todas as idades e 
com interesses e experiências 
diversas, é capaz de gerar gi-
gantescas oportunidades de 
negócios e relações interpes-
soais. E cada dia mais com-
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Especial Business

JULY  
ISENSEE

Neste ano de 2020, que inaugura 
mais uma década, eu completo 
57 anos ininterruptos de Jornalis-
mo, sempre na mesma empresa, 
na mesma redação, no meu que-
rido Jornal A TARDE. Receber 
mais uma homenagem como 
esta da Let’s Go Business é uma 
grande honra, sobretudo uma 
enorme alegria para mim. 

Para explicar resumidamente 
a minha trajetória como profis-
sional da Comunicação - há exa-
tamente dois anos, fui agraciada 
com o Prêmio Barra Mulher, do 
Shopping Barra, em Salvador, 
nessa categoria - me vem à men-
te um episódio marcante para a 
cidade, que aconteceu no final 
de 2018, e que tem tudo a ver 
comigo. Trata-se da inauguração 
do Hotel Fasano, na Praça Castro 
Alves, coração da Cidade do Sal-
vador. Naquelas paredes, ines-
quecíveis para mim, me iniciei no 
Jornalismo, e vou tomar aquela 
inauguração hoteleira, aquelas 
memórias, para elucidar o atual 
momento.

Para começar, era tudo em 
um só lugar: o hotel, a redação 
do jornal, a sua sede, o passado, 
o empreendimento, o aqui e o 
agora, o hoje, o amanhã, o futu-
ro. A abertura do Hotel Fasano 
aqui em Salvador, no icônico pré-
dio da família Simões, onde por 
tantos anos funcionou a querida 
redação do maior jornal da his-
tória da Bahia, o A TARDE, me-
xeu, como não poderia deixar de 
ser, com as minhas memórias, 
com ótimas lembranças e muitas 
emoções.

Entrei ali no ano de 1963, 
como jornalista, mas o meu re-
lacionamento com Leonor e Jor-
ge Calmon já existia, por laços 
de família. Ele foi o meu grande 
mestre. Por tantos e tantos anos, 
ele foi o redator-chefe do então 
“vespertino”, como era chama-
do o jornal, e foi um inesquecível 
mestre para gerações de jorna-
listas baianos. A Praça Castro Al-

ves, onde estava localizado, fer-
vilhava o ano todo, e não só no 
Carnaval, imortalizada na música 
do nosso genial Caetano Veloso 
que dizia “A Praça Castro Alves 
é do povo” (mas isso já nos anos 
1970). O Bar Cacique, ao lado 
do Cine Guarany, que víamos da 
janela, era point da intelectuali-
dade e do pessoal da imprensa. 
Tinha também o Cinema Glória, e 
muito mais. A Rua Chile, um pou-
co mais acima, com os seus belos 
magazines, dava o tom chique 
ao centro, à cidade. Foi no deli-
cioso burburinho daquelas ruas e 
esquinas, no início dos anos 1960, 
por exemplo, que Roberto Santa-
na apresentou Gilberto Gil a Cae-
tano, que se tornaram grandes 
amigos, e logo depois a juventu-
de inventava o Tropicalismo.

Pois bem, naqueles idos de 
1963, Lícia Sá, a colunista social, 
decidida a ir morar em Brasília, 
deixou o seu espaço livre, que 
por uns dias foi ocupado por 
duas pessoas, uma de cada vez, 
mas que não deu certo por falta 
de tempo da parte de ambas. Foi 
quando Jorge Calmon me convi-
dou para o posto e é onde estou 
até hoje, há 57 anos, tendo a en-
tão coluna “Sociedade” se trans-
formado na mais lida de toda a 
Bahia, segundo as estatísticas. 
Naquele prédio art déco, de ar-
quitetura dos anos 30 do séc. XX, 
foram anos de glória para mim.

Ao ali entrar, logo fui mui-
to bem recebida pelo querido 
Dr. Ranulfo Oliveira e pelos “co-
bras” do Jornalismo, como eram 
chamados o prof. Milton Santos, 
Adroaldo Ribeiro Costa, Luiz Eu-
gênio Tarquínio, Ari Guimarães, 
Joaquim da Cruz Rios, José Au-
gusto Berbert de Castro, Samuel 
Celestino e todos mais da reda-
ção. Eles receberam com o maior 
carinho e respeito a nova colega 
que ali se iniciava em nova pro-
fissão. Ensinaram-me como es-
crever uma crônica social, que 
deveria ser com palavras mais 

leves, mas sempre seguras e ver-
dadeiras, e não somente no intui-
to de agradar ou fazer elogios. O 
que procuro fazer até hoje.

A família Simões também de-
positou em mim toda a confian-
ça, e eu, em agradecimento, pro-
curava não falhar. Regina Simões 
de Mello Leitão, a Dona Regina 
para todos, a grande dama do 
Jornalismo baiano, se transfor-
mou em uma grande amiga, por 
quem sempre tive o maior res-
peito e admiração, como tam-
bém até os dias atuais tenho por 
Norma e Renato Simões. Quero 
muito bem a eles, e mesmo ela 
morando em outra cidade, me 
comunico com a grande amiga 
Norma quase que diariamente.

Com o passar dos anos, Sal-
vador se transformou muito, tor-
nando-se hoje esta metrópole de 
quase três milhões de habitantes. 
A vida comercial e muitas pes-
soas se mudaram para a parte 
moderna da cidade, e a redação 
foi para o Caminho das Árvores, 
seguindo o processo normal da 
evolução urbana.

O coração continua batendo 
forte no centro da cidade, não 
longe do Centro Histórico, Patri-
mônio da Humanidade da UNES-
CO desde 1985, e, por tudo isso, e 
muito mais, me bateu uma emo-
ção enorme ao voltar ao prédio 
de A Tarde, um ícone da cidade, 
lugar que só me traz recordações 
das mais felizes.

Ao fazer uma analogia entre 
o meu percurso profissional e 
aquele prédio, onde hoje se lê na 
fachada “Hotel Fasano - A TAR-
DE”, eu quero dizer que o ontem 
e o amanhã estão sempre de 
mãos dadas em uma única pala-
vra que os une: o “hoje”. E, como 
se diz, o futuro a Deus pertence.

Portanto, hoje, o meu muito 
obrigada, de coração, à Let’s 
Go Business pela lembrança 
do meu nome neste Especial. 
Meu coração exulta, mais uma 
vez, de alegria.

De volta ao começo, olhando para o futuro

Alma Baiana
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B O U T I Q U E  -  H O T E L

Feche os olhos e respire fundo. Ouça a orquestra de 
sons vindos do mar e do vento ao soprar as folhas dos 
nossos coqueiros. Você está no Villa Kandui Maraú 
Boutique Hotel, na Praia de Taipu de Fora, Península 
de Maraú – Bahia. Natureza, conexão, conforto e 
exclusividade. 

Totalmente equipadas, elas oferecem o espaço ideal 
para você compartilhar momentos especiais com 
a família ou amigos. Aqui você terá uma Villa 
inteiramente sua e com a facilidade de usufruir dos 
serviços e da estrutura do Villa Kandui.

À beira mar, O Kandui Beach Lounge te convida para 
degustar uma excelente culinária local e drinks 
ref rescantes. Com uma atmosfera reservada e 
descontraída, ele será o ponto de encontro favorito 
para um fim de tarde perfeito!

Seja bem-vindo para viver essa mágica e inspiradora 
experiência de conexão com a natureza e com 
aqueles que você mais ama, aqui no Villa Kandui 
Maraú.

Combinamos estes  elementos para ofere-
cer uma experiência única. Nossas 7 villas 
situadas em frente à uma das praias de 
corais mais bonitas do Brasil, formam um 
verdadeiro santuário de boas energias!

@villakandui.marau

(73) 2101-7610
www.villakandui.com.br
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Etiqueta

Assim como acontece com a 
imagem pessoal, a imagem 
corporativa está intrinseca-
mente vinculada à credibili-
dade. E esta, como todo pa-
trimônio, requer tempo para 
ser construída e fortalecida. 
Um pequeno deslize pode 
vir a afetar, de modo irre-
versível, a confiança em uma 
pessoa ou organização.

Em um cenário em que 
as informações circulam em 
uma velocidade espantosa, 
dissolvem fronteiras geo-
gráficas e favorecem a par-
ticipação crítica de pessoas, 
empresas, Governos e de-
mais atores sociais, construir 
uma imagem corporativa 
positiva vai além da criação 
de um discurso atraente ou 
do investimento massivo em 
publicidade para defendê-lo 
ou divulgá-lo. Em verdade, 
são as ações práticas que 
legitimam o discurso e for-
talecem a credibilidade da 
organização.

Vários são os fatores que 
podem contribuir positiva-
mente para a construção da 
imagem corporativa: aten-
ção e respeito para com os 
clientes internos e externos; 
qualidade dos produtos e 
serviços; responsabilidade 
socioambiental; comunica-
ção estratégica; transparên-
cia; entre outros. No entanto, 

o que está sendo avaliado, 
de fato, é o modo como a 
organização efetivamente 
atua.

A gestão da imagem orga-
nizacional é de responsabili-
dade da direção, enquanto 
líderes e formadores de opi-
nião, mas que deve ser com-
partilhada com todos os en-
volvidos nos processos em 
que a organização atua, com 
vistas à melhoria do atendi-
mento e da produtividade, 
fortalecendo, a cada atitude, 
a sua credibilidade.

Qualquer atividade que 
tenha um ponto de conta-
to com o público vai deixar 
uma impressão, causar um 
efeito e gerar uma percep-
ção positiva ou negativa. 
Portanto, o comportamento 
dos dirigentes, funcionários 
e colaboradores, dentro e 
fora da organização, afeta 
significativamente a imagem 
corporativa. Torna-se impos-
sível dissociar a imagem da 
organização da imagem dos 
profissionais que a integram 
ou a representam, em menor 
ou maior grau.

O mercado baiano, em ge-
ral, caracteriza-se pelo alto 
grau de informalidade que 
rege as relações no ambien-
te profissional e fora dele. A 
informalidade no discurso 
oral e escrito, no vestuário, 

nas relações interpessoais é 
um traço forte da nossa cul-
tura. Na dosagem certa, o 
agir informalmente pode até 
promover a aproximação en-
tre a organização e os seus 
clientes, facilitando as nego-
ciações ou gerando oportu-
nidades. Em excesso, no en-
tanto, a informalidade pode 
causar constrangimentos e 
mal-entendidos, o que pode 
levar à perda de oportunida-
des e negócios. 

Uma visão míope da eti-
queta profissional a associa 
a regras e normas de com-
portamento, a um modelo 
rígido a ser seguido por to-
dos que integram a organi-
zação. De fato, a etiqueta 
organizacional possui uma 
dimensão muito mais ampla: 
trata-se de um eixo de con-
duta corporativa pautada no 
respeito e na consideração 
pelo outro. É, portanto, um 
tema sensível e transversal a 
toda e qualquer corporação 
e que, por sua vez, requer 
muita atenção por parte dos 
gestores, pois abarca todas 
as esferas em que a organi-
zação atua. 

Maria Medeiros
Consultora de Etiqueta,  
Cerimonial e Protocolo  
@mariamedeirosoficial      

ESTÃO EM ALTA

Por esta razão, no momen-
to de contratar, os gestores 
têm dado atenção especial 
aos aspectos comportamen-
tais dos novos colaboradores. 
Mais relevante do que o do-
mínio de idiomas ou de ou-
tros aspectos técnicos, que 
podem ser adquiridos no de-
correr da carreira, são as ha-
bilidades como a inteligência 
emocional e interpessoal, a 
amplitude intelectual e a fle-
xibilidade na adaptação a no-
vos ambientes e culturas, co-
mumente exigidas por conta 
da expansão de negócios e 
parcerias em outras regiões 
ou países. 

Ao observar, em nossos 
dias, o comportamento das 
organizações, percebe-se 
que, além de buscarem a efi-
ciência e a eficácia em suas 
operações, cada vez mais 
desenvolvem ações que rea-
firmam e ampliam a sua res-
ponsabilidade com o social, 
o ambiental e a sustentabili-
dade.  Exemplo disso são as 
ações que estão sendo pro-
movidas pela empresa que 
administra o aeroporto de 
Salvador, tais como dispor 
espaços para albergar ma-
nifestações culturais e artís-
ticas, afirmando o seu com-
promisso com a diversidade, 
com a igualdade de gênero, 
com a acessibilidade, entre 
outros propósitos sociais. En-
fim, com uma sociedade mais 
próspera.

Sendo assim, a elegân-
cia não é prerrogativa de 
uma pessoa. E a verdadeira 
elegância é a desobrigada. 
Uma organização pode, sim, 
ser elegante, ao pautar suas 
ações em um comportamento 
transparente, ético e social-
mente comprometido, fatores 
decisivos para obter, concluir 
e, principalmente, manter 
boas relações e negócios. 

Eficiência
e elegância
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São seis horas da manhã de sá-
bado e estou em São Paulo com 
minha família. Meus filhos, Pedro 
e Isabela, vão participar do pro-
grama internacional “Destination 
Imagination”, uma atividade vol-
tada para solucionar problemas 
usando a criatividade. É um pro-
jeto que desenvolve soft skills 
nas crianças: oratória, trabalho 
em equipe, saber se adaptar, en-
tre outras habilidades.

Sempre digo que filhos vêm 
ao mundo para ensinar, embora 
seja comum acreditar na ideia de 
que apenas os pais ensinam. A 
cada dia fico mais impressiona-
da com a necessidade de apren-
dermos a ouvir e olhar o que eles 
fazem. Eles são a nova geração e 
estão a todo momento mostran-
do para onde devemos olhar, a 
fim de nos adaptar às transfor-
mações. 

Ao unir essas reflexões com a 
leitura do estudo “Kantar Media 
Trends and Predictions 2020”, 
pude perceber de maneira ex-
tremamente elucidativa como as 
experiências se encontram. Três 
dos 22 mega trends chamaram 
a minha atenção. O primeiro é 
“Aumentando o Volume” - como 
o áudio voltou a ser protagonis-
ta. Os smart speakers são vendi-
dos nas gôndolas dos supermer-
cados e os podcasts estão mais 
na moda do que nunca. 63% dos 
profissionais de mídia do Brasil 
disseram que vão aumentar o in-
vestimento em podcast nos pró-
ximos seis meses. 

Lembro-me de minha filha 
Bela acionando o YouTube Kids 
por comando de voz. Ela mal fa-

lava “Galinha Pintadinha”, mas já 
aproveitava o conteúdo. Basta-
va observar a relação dela com 
o aparelho para identificar uma 
tendência clara em minha frente.  

O segundo tema tratado é 
o “Streaming Wars”, a guerra 
do streaming. O que começou 
como transmissão não oficial de 
conteúdo passou por um cres-
cimento avassalador. Hoje, os 
prêmios mais importantes do 
cinema estão sendo disputados 
também por filmes que não fo-
ram produzidos por Hollywood.  

O modelo por assinatura é 

modelo é o do SBT, que colocou 
o seu conteúdo no YouTube. O 
modelo do SBT permite ven-
der publicidade, já o Globo Play 
e Play Plus são voltados para a 
venda de assinaturas.

“Os e-sports tornaram-se 
mainstream”. Mais de um milhão 
de pessoas assistem aos e-sports 
no Reino Unido regularmente. O 
conteúdo está na televisão, stre-
aming, Twitch. Tudo ao vivo e 
com estrutura profissional. Gran-
des empresas – costumeiras pa-
trocinadoras de mídia tradicional 
– também anunciam em compe-
tições de e-sport. No Carnaval 
da Bahia, Ivete Sangalo saiu ves-
tida como uma das personagens 
de “Clash Royale” e imagens do 
jogo eram mostradas em um te-
lão em frente ao trio. 

O cenário da mídia está ace-
lerando em um ritmo implacável. 
Esse estudo da Kantar Ibope Me-
dia aponta os desafios que serão 
enfrentados por profissionais, 
anunciantes e veículos. Novos 
formatos estão gerando novas 
plataformas que estão gerando 
novos modelos de negócio. É 
preciso ter coragem para inovar. 
É por isso que reitero a sugestão 
de observarmos com atenção o 
que nossos filhos andam fazen-
do, desejando e oferecendo ao 
mundo. Pode ser em um progra-
ma como o “Destination Imagi-
nation” ou simplesmente ouvin-
do com cuidado as inquietações 
de crianças curiosas. A resposta 
a essas perguntas pode abrir 
novos horizontes para lidarmos 
com situações mais complexas 
no futuro. 

três lições que aprendi com a Kantar... 
e com os meus filhos

Inovações &
tendências: ANA COELHO

Presidente da Associação 
Baiana do Mercado

Publicitário (ABMP) e 
CEO do Grupo Aratu

Novos formatos 

estão gerando 

novas plataformas 

que estão gerando 

novos modelos de 

negócio. É preciso 

ter coragem para 

inovar 

“

”
sustentável? A primeira ten-
dência é que se aumente o va-
lor da assinatura, a segunda é a 
ampliação da venda de publi-
cidade através de merchandi-
sing, branded content e product 
placement. O modelo no Brasil 
é diferente. Um é o formato da 
Globo e da Record (Globo Play e 
Play Plus), que replicam o conte-
údo da TV aberta e acrescentam 
conteúdos exclusivos. O outro      Alameda Florença n 33, Pituba

     71 991714034
     @milenaoliveiraconfeitaria

Segunda a sábado: 08h às 18h
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Um doce presente ao seu paladar.

Bolos decorados e personalizados, cupcakes,
brownies, doces gourmets, sobremesas

e lembrancinhas personalizadas.
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Estamos nos modernizando, quali�cando 
nossos conteúdos, investindo nas plataformas 
digitais e alinhando a credibilidade e 
profundidade do jornal impresso com a 
velocidade da informação on-line.

Nosso intuito é comunicar para promover 
projetos e ações de interesse social, cultural, 
artístico, tecnológico e de capacitação. 

Estamos nos modernizando, quali�cando 
nossos conteúdos, investindo nas plataformas 
digitais e alinhando a credibilidade e 
profundidade do jornal impresso com a 
velocidade da informação on-line.

Nosso intuito é comunicar para promover 
projetos e ações de interesse social, cultural, 
artístico, tecnológico e de capacitação. 

Novas colunas:
Armando Avena
Anota Bahia
O Carrasco

Novas plataformas

Novo portfólio comercial

WEB TV

Isso é Bahia

Aumento do time de política local

Digital in�uencers

Por trás da foto

Portal Municípios

Sabatina / Debate prefeituráveis

Lançamentos de novos sites

Entramos em um novo tempo, uma 
nova década. Um momento de 
percepção do futuro, de se alinhar 
às novas tecnologias e tendências 
da comunicação.

Entramos em um novo tempo, uma 
nova década. Um momento de 
percepção do futuro, de se alinhar 
às novas tecnologias e tendências 
da comunicação.
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É uma experiência única es-
tar participando do merecido 
reconhecimento da Let’s Go 
Bahia às conquistas de uma 
série de empresários baianos. 
Assim, foi com muita satisfa-
ção que recebi o convite desta 
revista para estar presente no 
Especial Business, projeto que 
homenageia gestores e profis-
sionais baianos que se desta-
caram no biênio 2018/2019. 

Esta edição de vanguarda 
busca valorizar a determina-
ção e as vitórias desses em-
presários que lutaram contra 
as adversidades, enfrentaram 
desafios, superaram obstácu-
los e souberam encontrar os 
melhores caminhos para ven-
cer a maior recessão da nossa 
história. 

Como líder do Business 
Bahia, grupo que reúne mais 
de 250 empresários, muitos 
presentes nesta publicação, 
tenho incentivado continua-
mente a valorização do suces-
so do próximo, buscando que-
brar paradigmas e apoiando 
ações que criem um ambiente 
empresarial virtuoso, em que a 
conquista de um sirva de ins-
piração e motivação para que 
outros possam também bri-
lhar.

Devemos definitivamente se-
pultar a crença de que o em-
presário baiano “paga cem 
para que o outro não ganhe 
cinquenta”. Vamos reverter essa 
lógica perversa, criando en-
tre nós um ambiente de con-
corrência saudável, em que o 
sucesso seja a consequência 

natural do trabalho, do esforço 
individual, das competências 
interpessoais e da meritocra-
cia.

O Brasil está mudando, isso 
é fato, não apenas pelas ações 
coercitivas e punitivas, inicia-
das com a Operação Lava Jato, 
mas pelo clamor da sociedade 
e pela mudança de entendi-
mento do sucesso. Hoje, nós, 

liada também pelo seu retorno 
à sociedade, por suas preocu-
pações ambientais e de sus-
tentabilidade, pelos seus in-
vestimentos sociais.

Em paralelo, tenho acompa-
nhado tanto no Business Bahia 
quanto na Associação Comer-
cial da Bahia essa lenta, mas 
constante, mudança de visão 
também nos relacionamentos 
interpessoais. 

O patrimônio líquido não é 
mais, por si só, suficiente para 
despertar respeito e admira-
ção. O caminho percorrido, a 
sabedoria das escolhas, a éti-
ca, o conhecimento adquirido 
e a participação social são tão, 
ou mais, valorizados pela so-
ciedade como os milhões dis-
poníveis em fundos exclusivos 
de investimentos. 

Obviamente, o retorno fi-
nanceiro é importante, pois 
traz tranquilidade e conforto 
para a nossa família e nos per-
mite uma aposentadoria futu-
ra com dignidade, porém es-
tejam certos de que fortunas 
amealhadas com corrupção, 
desvios de condutas, sonega-
ção fiscal e golpes financeiros 
não são dignas de admiração, 
pelo contrário, elas geram a 
repulsa e a indignação de to-
dos os que conseguiram ser 
destaque pelo seu trabalho, 
pela sua determinação e esfor-
ço individual.

Já dizia Mahatma Gandhi: 
“O dinheiro faz homens ricos, 
o conhecimento faz homens 
sábios e a humildade faz gran-
des homens”. 

EM DESTAQUE!
O sucesso CARLOS 

SÉRGIO 
FALCÃO 

Fundador do Grupo 
Business Bahia e CEO da 

Winners Engenharia  
Financeira

“

”

Devemos 
definitivamente 

sepultar a crença de 
que o empresário 

baiano ‘paga 
cem para que o 
outro não ganhe 

cinquenta’. Vamos 
reverter essa 

lógica perversa, 
criando entre 

nós um ambiente 
de concorrência 

saudável

empresários, temos uma visão 
mais holística do nosso papel 
e da atuação das nossas em-
presas. 

O lucro continuará a ser, 
provavelmente, o objetivo prin-
cipal na grande maioria das 
organizações, mas o lucro, so-
zinho, não definirá mais o êxito 
empresarial. Uma verdadeira 
empresa de sucesso, além do 
retorno ao acionista, será ava-

F
o

to
: J

o
tt

a



40 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 41 

A publicidade
é um dos ativos da Bahia

A Bahia sempre foi matriz 
cultural e criativa; é assim na 
música, na literatura, no ci-
nema, nas artes plásticas, e 
continuamos gerando novos 
talentos e novas manifesta-
ções culturais. 

Vimos isso recentemente 
no espetáculo – isto, a pala-
vra está muito bem encaixa-
da porque foi um espetáculo 
mesmo – dos 50 anos da TV 
Aratu, protagonizado e lide-
rado pela orquestra NEOJI-
BA. E não é diferente na pu-
blicidade, produzimos peças 
de elevado padrão criativo e 
exportamos talentos para o 
Brasil e para o mundo. 

A publicidade contribui 
na construção de marcas 
fortes e leva o produto ou 
serviço ao consumidor final, 
com eficiência. Na Associa-
ção Brasileira de Agências 
de Publicidade (ABAP) fa-
zemos uma das melhores 
publicidades do mercado 
imobiliário do Brasil, partici-
pando desde a definição de 
projetos até a comunicação 
propriamente dita. Fomos 
pioneiros no marketing polí-
tico e somos referência em 
comunicação institucional e 
pública. 

O varejo sempre foi a 
zona de excelência da publi-
cidade baiana, construindo 
verdadeiros cases e histó-
rias de sucesso. O que não 
faltam são exemplos de mar-
cas consagradas espalhadas 
por diversos setores da nos-
sa economia. 

Lançamos e consolida-
mos as marcas dos grandes 
shopping centers do nosso 
Estado. Desenvolvemos um 
trabalho de comunicação 
para atingir novos bairros e 
novos vetores de crescimen-
to da nossa cidade como o 
Caminho das Árvores, Vilas 
do Atlântico, Cidade Jardim 
e Itaigara, além de verda-

campanha apresentando a 
parceria de nossas agências 
com instituições como as 
Obras Sociais Irmã Dulce, o 
Instituto de Cegos da Bahia, 
o Hospital Aristides Maltez, 
o Hospital Martagão Ges-
teira, o Núcleo de Apoio ao 
Combate do Câncer Infantil 
(NACCI), o Instituto Comvi-
da de Formação e Inclusão 
Social e a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) de Salvador.

A criação é a essência do 
nosso negócio, e isso não é 
“googlável”, não a encontra-
mos em prateleiras. A criati-
vidade é o fundamento cen-
tral da nossa atividade. Hoje, 
vivemos um momento extra-
ordinário, acelerado pelas 
novas tecnologias cujas ca-
racterísticas proporcionam 
interatividade, instantanei-
dade e precisão no atingi-
mento dos públicos. Traba-
lhamos com um verdadeiro 
arsenal de pesquisas, dados 
e ferramentas que trazem 
cada vez mais consistência 
para as nossas recomenda-
ções e sugestões de estraté-
gias.

Como já dizia Darwin, “não 
é o mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas 
o que melhor se adapta às 
mudanças”. É o que estamos 
fazendo. E como a velocida-
de dessas transformações é 
muito grande, estamos fun-
cionando um pouco como o 
Waze e recalculando a rota 
sempre.

CLÁUDIO
CARVALHO

Presidente da Associação
Brasileira de Agências de
Publicidade (ABAP-BA) e

CEO da Morya
Comunicação

A criação é a 

essência do nosso 

negócio, e isso não 

é ‘googlável’, não 

a encontramos em 

prateleiras

“

”
deiros destinos turísticos de 
toda a Bahia. Dessa forma, 
somos impulsionadores do 
desenvolvimento do nos-
so Estado e parte essencial 
para a vitalidade da econo-
mia de mercado. 

Contribuímos também 
para formar cidadãos, disse-
minando valores através de 
ações e campanhas na área 
social e no terceiro setor. 
Em 2019, realizamos uma 
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GARANTIMOS O QUE VOCÊ LÊ.

Em uma era na qual todos são impactados por tantas informações o 
tempo todo, a notícia envelhece ainda mais rápido nas atualizações e 
na multiplicidade de canais de comunicação. E neste modo de 
velocidade atropela-se, muitas vezes, partes importantes de uma 

notícia: o fato, o contexto, a análise, a verdade.

A TRIBUNA DA BAHIA ONLINE

.com.br

Ao olhar para uma construção, 
seja ela residencial ou comer-
cial, você já parou para pensar 
em todos os esforços necessá-
rios para que ela seja erguida? 
Por isso que ao falar de merca-
do imobiliário é preciso estar 
ciente de toda a cadeia pro-
dutiva que envolve o funciona-
mento do setor. Desde a pes-
quisa, a aprovação do projeto, 
o contrato, a sua comercializa-
ção, o planejamento da obra, a 
construção, a documentação, 
o relacionamento com o con-
sumidor, entre outras ativida-
des. 

Cada uma dessas etapas 
que colaboram para o anda-
mento do segmento mobiliza 
uma série de atores, por isso 
as parcerias são uma das nos-
sas molas propulsoras. É dessa 
forma que a construção civil 
e o setor imobiliário seguem 
sendo aqueles que mais em-
pregam e se desenvolvem na 
Bahia. 

Acompanhe os dados: dos 
32,6 mil postos de trabalho 
criados com carteira assina-
da no Estado, entre janeiro e 
agosto de 2019, a construção 
civil foi responsável por 12,8 
mil, o que representa quase 
40% do total no período. Os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (CAGED) também mos-
tram números positivos em 
Salvador. Foram 6.436 vagas 
criadas no acumulado dos úl-
timos 12 meses, entre agos-
to de 2018 e agosto de 2019. 
Novamente, a construção civil 

é a maior impulsionadora des-
se ciclo econômico, com 4.199 
vagas.

É nesse ambiente que pros-
peram as parcerias que for-
talecem a nossa atuação. A 
Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imo-
biliário (ADEMI-BA) atua de 

obtidas, a exemplo da parceria 
da ADEMI-BA com a Prefeitura 
Municipal de Salvador, que ge-
rou a construção do parklet no 
bairro da Graça. O espaço, an-
tes destinado a uma vaga de 
estacionamento para carros 
na rua, agora é um local com 
bancos, paraciclo, paisagismo 
e tomadas para carregadores 
de celulares abastecidas por 
energia solar captada no pró-
prio equipamento. 

Já na esfera estadual po-
demos citar a oportunidade 
que tive de participar da reu-
nião de apresentação dos no-
vos projetos da Companhia 
de Transportes do Estado da 
Bahia (CTB), a convite da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Salvador. Tampouco 
poderia deixar de citar o nosso 
movimento de aproximação 
com as universidades e a pros-
pecção de ideias inspiradoras 
para o setor imobiliário.

São essas conquistas que 
nos motivam a seguir e a fazer 
a diferença em nosso Estado, 
assim como o nosso Selo de 
Responsabilidade Social, que 
nos permite apoiar instituições 
de tanta importância e rele-
vância como o Instituto de Ce-
gos da Bahia, as Obras Sociais 
Irmã Dulce, o Asilo Lar Bom 
Pastor e o Asilo São Lázaro. 

Com isso, a ADEMI-BA re-
força a sua disposição de con-
tinuar contribuindo para o de-
senvolvimento da economia, 
atuando de forma sinérgica 
para o melhor desempenho do 
setor produtivo. 

A força das parcerias
no mercado

imobiliário
CLÁUDIO 

CUNHA
Presidente da Associação de 

Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário da Bahia 
(ADEMI-BA) e presidente do 
Fórum Empresarial da Bahia

O espaço, antes 
destinado a 
uma vaga de 

estacionamento 
para carros na 
rua, agora é 

um local com 
bancos, paraciclo, 

paisagismo e 
tomadas para 
carregadores 
de celulares 

abastecidas por 
energia solar 

captada no próprio 
equipamento 

“

”
forma sinérgica de modo a es-
treitar o relacionamento entre 
as associações, conselhos e 
entidades de classe entre si, 
e delas com os poderes públi-
cos. Em uma gestão pautada 
pelo diálogo e pelas parcerias, 
muitas conquistas já foram 
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A substância de um veículo 
de comunicação longevo, ca-
paz de alcançar 107 anos, faz 
prova em sua própria idade. A 
inspiração na história de nos-
so fundador Ernesto Simões 
Filho motiva e traciona a mis-
são de realização, aguçando 
a liderança para uma atuali-
zação das novas tecnologias, 
com o objetivo de tornar su-
perpotente a geração de nos-
sos conteúdos e plataformas. 

Essencial e, portanto, 
substantivo: assim diminuí-
mos probabilidades de erros 
para alcançar nossos obje-
tivos e metas, ao atribuir ao 
Grupo A TARDE o perfil em-
prestado por nosso fundador, 
como inspirador contínuo, 
para constituir o mundo do 
qual produz seus conteúdos 
e a vontade incessante de re-
novação da empresa. 

Nesta constituição de mun-
do, traduz-se na sensação de 
verdade, a cada nota, notícia, 
foto, charge, reportagem e 
demais gêneros jornalísticos, 
incluindo aqueles a ser expe-
rimentados no universo on-li-
ne através da força de todas 
as plataformas. 

“Saiu na A TARDE é verda-
de” é uma campanha publici-
tária dos anos 1970, até hoje 
lembrada e capaz de traduzir 
o slogan de convencimento 
de seus leitores, promovidos 
à condição de coeditores. 
Sem essa transfiguração de 
quem lê em quem escreve, 
não haveria como resistir a 
tantos anos de cobrança pela 

qualidade, tornando-se mais 
forte o A TARDE pela partici-
pação intensa em suas pági-
nas de Opinião, abertas a to-
das e a todos, inclusive para 
críticas e sugestões de apri-
moramento. 

O A TARDE tornou-se, as-
sim, de jornal a educador, de 
veículo da cidadania a pro-
priedade simbólica de cada 
um dos baianos, defendendo 

ações confrontadas pelo no-
ticiário fiel à cidadania.

As possibilidades de ser A 
TARDE significam partilhar 
com os seus leitores, jornalis-
tas e sua nova audiência no 
universo on-line vestígios de 
sua trajetória vitoriosa, des-
de a primeira máquina de im-
pressão às nuvens de arma-
zenamento de conteúdo nos 
dias de hoje. Entre essas es-
colhas, os ciclos se reiniciam, 
como a renovação levada a 
sério pela quarta geração do 
Grupo A TARDE.

O Portal A TARDE e a Rádio 
A TARDE FM compartilham, 
agora, o capital simbólico 
acumulado nos 107 anos de 
meio impresso, ao assumirem 
juntas a herança de confiabi-
lidade semeada no sonho do 
nosso fundador. A essa base, 
que não se mexe, somam-se 
criatividade e novos projetos 
editoriais especiais, como o 
Olhar Cidadão, o Olhar Fu-
turo, O Carrasco (tributo ao 
primeiro jornal criado por Si-
mões Filho ainda adolescen-
te), a Web TV, o Programa 
Isso é Bahia e diversas outras 
parcerias importantes para a 
atualização e posição de van-
guarda do Grupo. 

Guardião da memória, da 
qual se extrai a verdade da 
história, o A TARDE segue 
como guia e, ao mesmo tem-
po, servidor; representante 
imbatível da nossa vontade 
de construir um convívio me-
lhor para todas e todos os 
baianos. 

O desafio de uma 
quartageração JOÃO DE MELLO 

LEITÃO
Presidente do Grupo

A TARDE

Guardião da 

memória, da qual se 

extrai a verdade da 

história, o A TARDE 

segue como guia e, 

ao mesmo tempo, 

servidor 

“

”
juntos o Estado Democrático 
de Direito. Não são poucos os 
obstáculos e desafios de um 
grupo de comunicação que 
tem o jornal impresso como o 
grande protagonista, e quan-
do se sabe da dificuldade de 
eventual enfrentamento dos 
detentores dos poderes, mo-
mentos de atrito em que há 
a possibilidade de terem suas 
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A criatividade faz parte do 
DNA baiano. Somos uma po-
tência cultural para todo o 
Brasil e berço de uma gen-
te inventiva e resiliente. Do 
litoral ao interior, o que não 
falta é criatividade para su-
perar os desafios impostos, 
de onde quer que eles ve-
nham. 

Poucos lugares no mundo 
reúnem patrimônio, saberes 
e tantos bens imateriais ca-
pazes de encantar pessoas 
que chegam de diferentes 
países. É preciso olhar com 
atenção para esse potencial, 
pois é a partir dele que parte 
do povo baiano desenvolve 
o seu trabalho e gera renda.

No SEBRAE, atuamos jun-
to aos diversos setores sob 
o ponto de vista das cadeias 
produtivas, levando apoio e 
orientação especialmente 
para os micro e pequenos 
negócios, que são a força 
motriz da nossa economia. 
A economia criativa, um dos 
setores de maior potencial 
na Bahia, está representada 
no universo das micro e pe-
quenas empresas. 

Começando por Salvador, 
percebemos a criatividade 
como um dos principais in-
sumos. Desenvolvemos uma 
série de ações em parceria 
com a prefeitura, que enten-
de a economia criativa como 
um eixo estratégico para o 
desenvolvimento econômi-
co.

Estamos presentes em es-
paços como o Hub Salvador 

e o Colabore, levando orien-
tação e conhecimento para 
startups e empreendimentos 
de impacto social. Em breve, 
a capital baiana também vai 
abrigar o Polo de Economia 
Criativa, mais uma iniciativa 
da prefeitura, na qual o SE-
BRAE entrará como parceiro. 

Desde 2015, Salvador in-
tegra a Rede de Cidades 
Criativas, da UNESCO, e tem 

praia, o maior do Brasil, seja 
nos vales e montanhas da 
Chapada Diamantina, ou nas 
paisagens banhadas pelo Rio 
São Francisco, a nossa diver-
sidade natural é um atrativo 
por si só. 

E a nossa gastronomia tão 
diversa, influenciada pelas 
culturas de matrizes africa-
nas, especialmente em Sal-
vador e no Recôncavo? Ou 
ainda as carnes de bode e 
de carneiro, e peixes no nor-
te do Estado? Afinal, não se 
trata apenas de saborear um 
prato típico, mas, sim, de 
compreender toda a carga 
histórica e cultural por trás 
daquela produção. 

Vale destacar também o 
trabalho que o SEBRAE vem 
realizando, desde 2017, em 
parceria com a Pastoral do 
Turismo de Salvador. Naque-
le ano, começou a ser forma-
tado o roteiro “Caridade e 
Fé”, que engloba cinco pon-
tos da Cidade Baixa: Con-
ceição da Praia, Mosteiro do 
Salvador, Igreja João Paulo 
II e Nossa Senhora dos Ala-
gados, Memorial Irmã Dulce 
e Igreja do Bonfim, que ga-
nhou um elemento a mais 
a partir da canonização da 
nossa Santa Dulce dos Po-
bres. 

Nossa razão de existir é 
apoiar os pequenos negó-
cios. E estamos aqui para 
contribuir e fazer com que 
a criatividade reverbere nos 
processos transformadores 
da sociedade. 

CONHECER E
transformar JORGE 

KHOURY
Superintendente do

SEBRAE Bahia

o título de Cidade da Músi-
ca. A Rede, criada em 2004, 
envolve outras 180 cidades 
ao redor do mundo compro-
metidas em compartilhar as 
melhores práticas e desen-
volver parcerias que envol-
vam os setores público e pri-
vado e a sociedade civil.

Precisamos falar tam-
bém do papel do turismo na 
Bahia. Seja em nosso exten-
so litoral, com 1.100 km de 
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Acesse www.bahianoticias.com.br 
para continuar cada vez mais informado.

o objetivo do 
BN é o mesmo 
do seu café:
Fazer
você
despertar.

Poucos lugares 

no mundo reúnem 

patrimônio, saberes 

e tantos bens 

imateriais capazes 

de encantar pessoas 

que chegam de 

diferentes

países 
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A força da sociedade
CIVIL ORGANIZADA

MÁRIO
DANTAS

Presidente do LIDE-BA e 
presidente da Associação 
Comercial da Bahia (ACB)

Durante muitos anos, o Bra-
sil foi um país de maioria si-
lenciosa, refém de minorias 
ruidosas. Mas a efervescência 
da democracia tornou ainda 
mais verdadeira a emblemáti-
ca frase: “O gigante acordou”. 
Vimos uma enorme parcela 
da população, outrora aco-
modada, ir às ruas para mani-
festações cívicas, em defesa 
do Brasil, mas sem vinculação 
político-partidária, sem liga-
ção com nenhuma parte do 
“stablishment” político de en-
tão. Esses movimentos fize-
ram desabrochar sentimen-
tos patrióticos adormecidos 
e devolveram a crença de que 
todo o poder emana do povo. 
O Brasil vive, hoje, uma nova 
realidade institucional!

Desde o movimento da 
redemocratização, que su-
cedeu os governos militares, 
vivenciamos a democracia 
de coalizão, em que o chefe 
do Poder Executivo forma-
va uma base de apoio parla-
mentar que lhe assegurasse 
maioria no Congresso, e as-
sim governava. As negocia-
ções que permitiam a cons-
trução da maioria governista, 
por vezes, eram republica-
nas, outras tantas, impubli-
cáveis. O Judiciário exercia o 
seu papel, sem maior prota-
gonismo.

O modelo institucional 
hoje vigente revela poderes 
muito mais independentes e 
equilibrados. Com o fim do 
chamado presidencialismo 

O modelo  
institucional hoje 
vigente  revela 

poderes muito mais 
independentes e 

equilibrados. Com 
o fim do chamado 

presidencialismo de 
coalizão, o papel das 

instituições ganha 
contornos mais 

visíveis
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de coalizão, o papel das ins-
tituições ganha contornos 
mais visíveis.

Neste contexto, a impor-
tância da atuação da socie-
dade civil organizada aumen-
ta exponencialmente. Todos 
aqueles que desejam cons-
truir um Brasil melhor, para 
criar os seus filhos e desen-
volver as suas atividades pro-
fissionais, devem se mobilizar. 
Assim, entendemos a rele-

vância do LIDE, pela sua di-
mensão com quase 2 mil das 
maiores empresas, do Brasil 
e de mais 14 países, filiadas. 
Além das 14 unidades em ou-
tros países, o LIDE conta com 
21 unidades no Brasil, repre-
sentatividade que o transfor-
ma na melhor e maior plata-

forma de relacionamento e 
produção de conteúdo em-
presarial.

Já como entidade de repre-
sentação empresarial, a As-
sociação Comercial da Bahia 
(ACB) não apresenta apenas 
a força de sua tradição, por 
ser a entidade empresarial 
mais antiga das Américas, ou 
a sua absoluta independên-
cia, mas principalmente pelo 
fato de ser plural, transversal, 
por congregar todos os seto-
res da economia e todos os 
portes de empresas, inclusive 
profissionais liberais, na defe-
sa dos mais puros e legítimos 
interesses empresariais, tudo 
isso outorga à ACB muita le-
gitimidade.

Os desafios que o Brasil 
e o mundo enfrentam hoje, 
diante de uma crise provoca-
da por um vírus, só reforçam 
a importância e a força da so-
ciedade civil organizada no 
mundo atual. Aliás, situação 
preconizada por Bill Gates, ao 
falar em um evento, há cerca 
de cinco anos, deixando um 
alerta para a falta de preparo 
de todos os países para lidar 
com uma crise como esta que 
estamos passando. Estamos 
construindo o avião durante a 
decolagem, e nos deparamos 
com surpresas a cada dia. 

Convidamos todos a se as-
sociarem a esse projeto de 
construir um Brasil melhor, 
filiando-se ao LIDE e asso-
ciando-se à Associação Co-
mercial.
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Dizem que a vida começa 
aos 40. É assim, entrando 
em nossa quarta década 
com a experiência adquirida 
e ousadia para inovar sem-
pre, que encaramos os de-
safios colocados à impren-
sa, na atualidade. Nosso 
negócio é conteúdo. Com 
esse norte, o Jornal Correio, 
em sua versão impressa, se 
mantém líder em circulação 
no Nordeste e na preferên-
cia dos leitores e ocupa a 
16ª posição em todo o país. 
O Correio de Fim de Sema-
na, nosso produto mais re-
cente, ganha destaque com 
seu formato de design e 
conteúdo arrojados. Além 
do jornal diário, este tem se 
consolidado de forma con-
tundente como fonte de in-
formação cuidadosamente 
apurada e leitura aprofun-
dada em temas de indiscu-
tível relevância. Isso sem 
qualquer prejuízo da notícia 
factual. 

Paralelamente, o Jornal 
Correio ganha cada vez mais 
espaço nas plataformas di-
gitais. Atualmente, somos o 
sétimo veículo mais acessa-
do, via mobile, no Brasil. Em 
um universo de milhões de 
notícias publicadas em todo 
o mundo, estivemos, recen-
temente, entre as cem mais 
lidas, de acordo com a fer-
ramenta Chartbeat.  Esses 
são alguns dos resultados 
de um jornalismo contem-
porâneo, sério, ético e com-
prometido com os maiores 

interesses do Estado da 
Bahia.

Inovação e credibilidade: 
conceitos que permeiam a 
nossa atuação em todos os 
produtos que colocamos no 
mercado. Não somos mais 
apenas mídia impressa e di-
gital. O tempo nos trouxe a 
necessidade de nos abrir-
mos para novas experiên-
cias. Portanto, além do re-

tagonismo dos assuntos da 
Bahia, o Jornal Correio ga-
nhou o mundo. Há quatro 
décadas, somos um negó-
cio de sucesso. Uma em-
presa que se expande em 
diversas áreas, em múltiplos 
segmentos. No de eventos, 
temos o exemplo do bem-
-sucedido Agenda Bahia 
que, há dez edições, anteci-
pa discussões imprescindí-
veis para a atualidade, tais 
como energia sustentável, 
a Inteligência Artificial e a 
necessidade de pensarmos 
a ocupação das cidades de 
forma mais ecológica. Além 
disso, o Correio investe na 
formação de novos profis-
sionais, com o projeto Cor-
reio de Futuro, e criou o 
Estúdio Correio, departa-
mento do jornal que pensa 
o negócio sob encomenda. 

O futuro da mídia impres-
sa é um constante desafio 
para o Jornal Correio, que 
sempre esteve conectado 
com o seu tempo. Indepen-
dentemente da plataforma, 
os nossos parceiros – sejam 
eles leitores, anunciantes ou 
parceiros de negócios – po-
derão sempre contar com a 
prática do bom jornalismo e 
a permanente reinvenção de 
uma empresa de coragem, 
que não se furta às necessá-
rias transformações. Para o 
Jornal Correio, o futuro che-
ga todos os dias, há quaren-
ta anos, e continuará a ser 
recebido com competência, 
ousadia e seriedade.

INOVAÇÃO E 
credibilidade

RENATA
MAGALHÃES

Diretora e acionista do
Jornal Correio

Inovação e 

credibilidade: 

conceitos que 

permeiam a nossa 

atuação em todos 

os produtos que 

colocamos no 

mercado

“

”
sultado de excelência que 
levamos para as bancas e 
mãos dos nossos assinan-
tes, trabalhamos em trans-
formações constantes que 
vão desde as novas plata-
formas de comunicação até 
formatos atualizados de 
atendimento ao nosso mer-
cado anunciante.

Com linguagem leve e 
atual, curadoria altamente 
capacitada, relação íntima 
com a comunidade e pro-
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PORTUGAL REDESCOBRE O BRASIL E O

Brasil
Portugal

DESCOBRE RICARDO 
GALVÃO

Presidente da Câmara
Portuguesa de Comércio no 

Brasil | Bahia e empresário

Cinco séculos depois, Portugal 
redescobre o Brasil e o Bra-
sil descobre Portugal. E, mais 
uma vez, pela Bahia, onde 
tudo começou. Depois da cri-
se global de 2008, e de diver-
sas outras crises nos dois pa-
íses de mesma língua, a terra 
de Fernando Pessoa, Camões 
e Saramago reencontrou o ca-
minho do crescimento a par-
tir de 2015, com medidas de 
austeridade e investimentos 
em inovação, tecnologia e tu-
rismo.

Os brasileiros, que já haviam 
invadido Portugal anos antes 
em busca de emprego, volta-
ram a ter esse lindo país, as-
sim como os Estados Unidos, 
como destino de preferência, 
mas agora para estudar, in-
vestir, morar com qualidade 
de vida, com segurança – é o 
terceiro país mais seguro do 
mundo – e expandir negócios 
para a Europa.

São milhares de brasileiros 
todos os anos indo para Por-
tugal, o que aproxima ainda 
mais esses países, irmanados 
cultural e historicamente, até 
pelo fato de estar no Brasil a 
maior comunidade portugue-
sa fora de Portugal, desde 
sempre.

Em contrapartida, as em-
presas portuguesas sabem 
do gigante mercado consu-
midor brasileiro, de mais de 
200 milhões de pessoas e o 
que isso representa para uma 
economia restrita em termos 
populacionais como a portu-
guesa, fazendo valer a rela-

ção histórica e a língua como 
diferenciais. A começar pelo 
turismo, com tantos atrati-
vos lá e cá, proporcionando 
uma ocupação nos voos de 
Salvador para a Europa com 

Grupos investidores portu-
gueses, já presentes no nosso 
Estado, planejam ampliar os 
investimentos e outros já se 
interessam pela Bahia e pelo 
Brasil. Setores como energia, 
mineração, construção e infra-
estrutura, indústria alimentícia, 
tecnologia e outros também 
despertam o interesse dos 
portugueses e empresas euro-
peias com base naquele país, 
o que reflete no crescimen-
to da gama de empresários e 
representantes de entidades 
que vêm constantemente à 
Bahia e os daqui indo para lá, 
seja participando de missões, 
eventos, feiras e encontros de 
negócios, ou ampliando proje-
tos já em execução.

Esse estreitamento de re-
lação e o boom nos negócios 
bilaterais era um caminho 
natural, e que até demorou 
a acontecer com essa pujan-
ça – mas está acontecendo e 
temos de celebrar e acreditar, 
apostar cada vez mais.

Somos povos irmãos, quase 
um só. Temos muita coisa em 
comum em tudo: no carinho, 
na alegria, na simpatia, na gas-
tronomia, na cultura, na vida. 
O Atlântico, com a sua riqueza 
e beleza, mais nos une do que 
nos afasta. É uma grande pon-
te azul prateada que nos liga. 
Como escreveu Fernando Pes-
soa: “Deus ao mar o perigo e o 
abismo deu, mas foi nele que 
espelhou o céu”. Então, pelo 
mar ou pelo céu, estamos uni-
dos como nunca e para sem-
pre.

São milhares de 

brasileiros todos 

os anos indo para 

Portugal, o que 

aproxima ainda 

mais esses países, 

irmanados cultural 

e historicamente, 

até pelo fato de 

estar no Brasil a 

maior comunidade 

portuguesa fora 

de Portugal, desde 

sempre

“

”
taxas acima dos 80%, ain-
da com maioria brasileira,  
mas aumentando gradativa-
mente.

Site social e empresarial da Bahia

Um colunismo social 
baseado em informação 

de estilo moderno,
responsável, opinativo 

e com foco em quem 
faz a diferença

e promove o 
desenvolvimento

social e econômico.

anotabahia.com :: @siteanotabahia
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Informação com
Ética

segunda a sexta 
18h50 às 19h20

As condições em que vivem 
homens e mulheres não são 
produtos de um destino 
biológico, mas, sobretudo, 
construções sociais. Desde 
a Antiguidade, quando Aris-
tóteles, um dos fundadores 
da Filosofia Ocidental, des-
tacou a incapacidade ética 
e política da mulher em uma 
de suas frases – “A relação 
de macho para fêmea é por 
natureza uma relação de su-
perior a inferior e de gover-
nante a governado” –, até a 
época atual, a equidade (di-
ferente de igualdade) entre 
os sexos tem sido um dos 
direitos fundamentais mais 
debatidos.

Uma retrospectiva a par-
tir do Brasil Colônia, com o 
estabelecimento da ordem 
patriarcal, legitimada pela 
religião cristã ocidental, que 
transmitiu o silenciamento 
do feminino em todas as es-
feras sociais, onde a mulher 
era vista como subordinada 
e dependente do pai ou do 
marido; a evolução na le-
gislação brasileira relativa 
à mulher, começando com 
o Decreto 181, de 24 de ja-
neiro de 1890, o qual tinha 
como previsão o domínio 
patriarcal; o Código Civil 
de 1916, que mantinha o ho-
mem como chefe da socie-
dade conjugal e previa que 
a mulher só poderia exercer 
uma profissão com a auto-
rização do marido (artigo 
251); o Código Eleitoral de 
1932, que confere o direi-

to de voto à mulher; a Lei 
Maria da Penha (11.340/06), 
que criminalizou a violência 
contra a mulher, são alguns 
dos exemplos que confir-
mam que a sub-representa-
ção das mulheres tem raízes 
histórico-culturais longín-
quas e reflete, ainda hoje, 
a profunda desigualdade 
existente na sociedade.

Os julgamentos, tabus, 

cias para Mulheres 2017”, 
da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), a 
diminuição das diferenças 
de gênero no mercado de 
trabalho poderia aumentar 
o PIB brasileiro em 3,3%, 
ou 382 bilhões de reais, e 
acrescentar 131 bilhões de 
reais às receitas tributárias. 

Para isso, seria necessá-
rio o Brasil reduzir em 25% 
a desigualdade na taxa 
de presença das mulheres 
no mundo do trabalho até 
2025, compromisso já assu-
mido pelos países que com-
põem o G20. 

Em pesquisa realizada 
pela Nielsen, mulheres são 
responsáveis pela decisão 
de compras de abasteci-
mento em 96% dos lares, 
mesmo chefiando apenas 
37% deles. Outros dados 
comprovam a sua importân-
cia na sociedade moderna: 
51% dos micro e pequenos 
empresários no país são 
mulheres, e elas são maioria 
nas universidades. 

Não oportunizar direitos 
iguais para as mulheres no 
mercado de trabalho é abrir 
mão de receitas e lucros. 
Sua inserção na economia 
contribuirá para o aumen-
to do poder de consumo de 
bens e serviços das famílias, 
bem como o aumento de re-
colhimentos de tributos so-
bre renda, para o desenvol-
vimento do país e para uma 
sociedade com mais equi-
dade.

Mulheres,
HISTÓRIA & NEGÓCIOS

ROSEMMA
B. MALUF 
Vice-presidente da

Associação Comercial 
da Bahia (ACB) e
coordenadora da

Câmara da Mulher
Empresária da

Fecomércio-Bahia

Não oportunizar 
direitos iguais para 

as mulheres no 
mercado de

trabalho é abrir
mão de receitas

e lucros

“

”
pressões para conciliar a 
vida privada (família) e pú-
blica (trabalho) e o acesso 
desigual a recursos como 
tempo, renda e redes de 
contato provocam uma dis-
paridade de acesso e par-
ticipação na sociedade de 
forma desvantajosa para as 
mulheres.

Segundo o estudo “Pers-
pectivas Sociais e de Em-
prego no Mundo – Tendên-
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E nada será
COMO ANTES

Sempre estivemos lado a lado com os baianos, inovan-
do, revolucionando. Agora, vamos continuar o movimen-
to. Somos o Grupo Aratu, na TV, computador, na sua 
mão, na rua, na sua vida. Retrato e farol da nossa gente. 
Como nos primeiros 50 anos, seremos nos próximos: 
o grupo mais preparado para falar com a Bahia.

A mudança é uma condição 
da vida humana. Nascemos, 
crescemos e somos diferen-
tes em cada fase da nossa 
vida. Aprendemos com o filó-
sofo Heráclito que “ninguém 
toma banho duas vezes no 
mesmo rio”, pois nem você 
nem o rio serão os mesmos. 

Atualmente, as informa-
ções, por exemplo, fluem 
como um rio caudaloso e 
em múltiplos canais. Com 
os smartphones as pessoas 
fotografam tantas vezes a 
mesma coisa que geram uma 
abundância de imagens, “o 
que representa o esvazia-
mento do olhar”, na opinião 
de Leandro Karnal. Com isso, 
elas deixam de enxergar a 
essência para se fixar na vo-
latilidade do carrossel de fi-
guras. 

O que permitiu essa revo-
lução foi, primeiro, o compu-
tador e, depois, a Internet. 
Entramos na Era Digital, na 
qual já não é mais possível 
separar o ambiente real – 
anteriormente apresentado 
pelos meios de comunicação 
tradicionais como televisão, 
rádio, jornal etc. – do am-
biente virtual: mídias sociais, 
blogs, sites. 

Eles estão se metamorfo-
seando de tal forma que a 
TV chama o público para re-
ver matérias nos seus portais 
e grandes marcas digitais – 
como Netflix e Uber – anun-
ciam na mídia impressa. 

Estratégias de integração 
de mídia OFF (meios tradi-

cionais) e mídia ON (meios 
digitais) já experimentaram 
fazer uma entrevista em um 
meio digital, através do qual 
o leitor pode ter acesso a 
partir de um QR code im-
presso em uma revista. 

Estamos vivendo a “vida 
líquida”, como teorizou Zyg-
munt Bauman: “uma suces-
são de reinícios”. Ela é pre-

OS MEIOS CONVENCIONAIS 
CONTINUAM RELEVANTES 
Há quem aposte na substitui-
ção desses meios pelo imenso 
arsenal on-line, mas a realida-
de mostra que os anuncian-
tes e as agências acreditam 
na integração on/off como a 
solução mais efetiva para as 
campanhas. 

A mídia OOH (Out of 
Home) – que engloba outdoor,  
backlight, mobiliário urbano 
e outros engenhos instalados 
nas ruas, shopping centers, 
elevadores, metrôs e aeropor-
tos – foi a terceira modalidade 
que mais recebeu investimen-
tos de publicidade (8,4%) em 
2018. A TV aberta manteve-se 
na liderança, com 58%, e em 
segundo lugar veio o digital, 
com 17,7% de participação, se-
gundo a pesquisa Cenp Meios. 
AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE: NOVOS
FORMATOS 
A criatividade na propaganda 
é uma exigência que perma-
nece inalterada porque o que 
encantará o público sempre 
será a boa ideia. Já as estrutu-
ras das agências estão se ade-
quando aos novos tempos. 

Times enxutos, empresas 
instaladas em hubs no sis-
tema coworking e equipes 
trabalhando em home office 
formam o novo cenário do 
mercado mundial. Todavia o 
que jamais deve mudar é o 
compromisso ético entre a ati-
vidade publicitária e a socie-
dade, bem como a capacidade 
de nos reinventarmos.

VERA ROCHA 
DAUSTER

Presidente do Sindicato das 
Agências de Propaganda

do Estado da Bahia  
(SINAPRO-Bahia) e CEO da 

Rocha Comunicação 

A criatividade 

na propaganda 

é uma exigência 

que permanece 

inalterada porque 

o que encantará o 

público sempre será 

a boa ideia

“

”
cária e vivida em condições 
de incerteza constante. Tudo 
se torna efêmero como uma 
postagem nos stories do 
Instagram, que dura apenas 
24h. Ao mesmo tempo, tal 
fluidez mostra que as rela-
ções pessoais e de negócios 
são reestruturadas e tentam 
se adaptar ao recipiente que 
chamamos de “mercado”. 
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Em 21 de outubro de 2019, a 
Tribuna da Bahia completou 
50 anos de circulação inin-
terrupta. São poucos os jor-
nais em atividade no Brasil 
detentores desta marca. Os 
desafios políticos, econômi-
cos e sociais foram imensos 
a partir de 1969. Quem so-
breviveu pode orgulhar-se de 
haver contribuído para o for-
talecimento da democracia, 
o desenvolvimento dos seg-
mentos produtores, o apri-
moramento dos serviços e a 
expansão cultural de nossa 
gente. A Tribuna orgulha-se 
de ser partícipe desse meio 
século de grandes conquis-
tas em benefício do Brasil, 
especialmente da Bahia.

O preço tem sido alto, mas 
valeu a pena a coragem de 
Elmano Castro de projetar 
um jornal moderno e deste-
mido em tempos tão difíceis 
e, juntamente com Quintino 
de Carvalho (primeiro reda-
tor-chefe), implantá-lo visan-
do à defesa das liberdades de 
um povo e em busca do pro-
gresso. Valeu a pena o des-
cortino de Joaci Góes – sem 
nos esquecermos do mestre 
Jairo Simões – de não fugir ao 
enfrentamento das correntes 
totalitárias que insistiam em 
manter os ditames do regime 
ditatorial, mesmo após o re-
torno da democracia ao país, 
além de desenvolver inúme-
ras campanhas beneméritas 
em favor de nossa gente. 
Assim como valeram a pena 
os esforços que desenvolve-

mos a partir de 1997, inicial-
mente com Francisco Aguiar 
e Antônio Raimundo Lima, 
posteriormente com o leal 
parceiro, atual vice-presiden-
te, Marcelo Sacramento, e o 
companheiro jornalista Paulo 
Roberto Sampaio (diretor de 
redação), para a manutenção 

para se transformar em uma 
geradora de conteúdo, apta 
a alimentar diversas plata-
formas de informação. Cons-
ciente da tese que diz “ine-
xistir bem que não promova 
o mal”, atua diuturnamen-
te contra a proliferação das 
fake news, o que encaramos 
como um desafio na busca 
da verdade. Isto fortalece a 
credibilidade, que é o maior 
patrimônio de um jornal.

Sabemos o que somos, 
onde estamos e o que que-
remos, por isso a preparação 
para o futuro é constante, até 
porque ele chega mais rápi-
do do que acontecia ontem. 
Com isso, acreditamos nas 
potencialidades do Brasil. 
Mas, para desenvolvê-las, a 
nação pede paz, visando ele-
var a qualidade de vida e re-
tornar à rota de prosperida-
de que beneficie a todos. 

O ano de 2019 já ofere-
ceu avanços para a econo-
mia brasileira. No que tange 
à Tribuna, as perspectivas 
são favoráveis. Valendo-se 
da longa experiência acumu-
lada, continuamos acreditan-
do no poder da comunicação 
para a superação de crises e 
o fortalecimento da socieda-
de. E isso nos faz fortes. Para 
tanto, sabemos contar com 
o envolvimento de profissio-
nais dedicados e talentosos, 
que tratam a notícia como 
“matéria-prima” e entendem 
a comunicação como missão 
excelsa, a projetá-los diaria-
mente na comunidade.  

A CRENÇA NO PODER DA

Comunicação
WALTER

PINHEIRO 
Presidente da Tribuna da 

Bahia, presidente da
Associação  Bahiana de

Imprensa (ABI), jornalista e 
economista

Sabemos o que 

somos, onde 

estamos e o que 

queremos, por isso 

a preparação para o 

futuro é constante, 

até porque ele 

chega mais rápido 

do que acontecia 

ontem

“

”
dos ideais propugnados para 
este jornal cinquentão.

Hoje, a Tribuna permanece, 
cada vez mais, noticiando e 
participando do avanço tec-
nológico registrado em fins 
do século XX e nessas quase 
duas décadas do século XXI, 
que impõe fortes transfor-
mações no cotidiano das ins-
tituições e das pessoas. Dei-
xou de ser apenas um jornal, 
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Empregar
PLANTAR PARA

O Brasil já tem uma posição 
de líder na área do agrone-
gócio mundial. É o celeiro 
global e tende a crescer ain-
da mais, ampliando o seu 
fornecimento de alimentos, 
fibras e energia, a partir da 
nossa produção agropecu-
ária. Mesmo com excelentes 
resultados, tendo um bom 
mercado interno, terras dis-
poníveis e uma população 
carente de trabalho e empre-
endedorismo, o agronegócio 
brasileiro ocupa apenas 7% 
do território nacional.

Cabe, portanto, à neces-
sidade de os players nacio-
nais buscarem os fundos de 
desenvolvimento como o 
Fundo Comum de Commodi-
ties (CFC), da ONU, e muitos 
outros, para o setor crescer 
ainda mais. Somos a 6ª eco-
nomia do mundo e temos 
apenas 1% das exportações 
mundiais, o mesmo percen-
tual de 15 anos atrás. 

Tenho a oportunidade de 
estar à frente do Conselho 
Consultivo (CC) do CFC. Um 
representante brasileiro nes-
se grupo tem conhecimento 
não somente das oportuni-
dades do fundo, mas tam-
bém de outros órgãos da 
ONU e de fundos de investi-
mentos internacionais de vá-
rios países. 

Os especialistas que fazem 
parte do CC têm a oportuni-
dade de conhecer e analisar, 
em primeira mão e detalha-
damente, cerca de 50 proje-
tos por cada edital de aber-

tura de propostas do CFC 
(que acontece duas vezes 
por ano), além do acervo de 
projetos anteriormente apro-
vados e em andamento. Es-
ses projetos contemplam as 
principais commodities que 
temos no país, como madei-

Um dos principais itens 
considerados para a indica-
ção dos projetos é o Impacto 
Social e Econômico, além da 
sua abrangência e possibili-
dade de inclusão. Mas o item 
Meio Ambiente é também 
fortemente contemplado. 
Todos os projetos devem uti-
lizar boas práticas agrícolas, 
trabalho justo, reciclagem de 
resíduos, economia de água, 
utilização de energias reno-
váveis, entre outros. 

A preocupação com a sus-
tentabilidade é uma constan-
te em outro setor, inclusive, 
forte na Bahia: o de florestas 
plantadas. Elas têm um papel 
fundamental na mitigação da 
mudança do clima, especial-
mente por remover e estocar 
carbono nas florestas e pro-
dutos, além de evitar emis-
sões ao prover produtos e 
serviços de energia renová-
vel.

No Brasil, a área com flo-
restas plantadas ocupa ape-
nas 1% do território do país, 
mas é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida 
para fins industriais. 

O mundo está pleno de 
oportunidades e todos nós 
– Governo, iniciativa privada, 
produtores, academia – de-
vemos conhecê-las e explo-
rá-las, trazendo o capital que 
nos falta, com mais eficácia, 
para contribuir com a nossa 
maior internacionalização. 
Tudo isso trará a todos me-
lhores condições de vida e 
crescimento sustentável.

WILSON
ANDRADE 
Diretor executivo da

Associação Baiana das
Empresas de Base Florestal 

(ABAF) e economista

Todos os  

projetos devem 

utilizar boas práticas 

agrícolas, trabalho 

justo, reciclagem de 

resíduos, economia 

de água, utilização 

de energias 

renováveis, entre 

outros

“

”
ra, cacau, pescado, grãos, 
frutas, café, mandioca, fibras 
naturais e vegetais. 

O CC tem também a res-
ponsabilidade de sugerir sis-
temas de análise de risco dos 
projetos, os seus efeitos am-
bientais e o impacto social e 
econômico, sempre visando 
aos 17 objetivos de desenvol-
vimento sustentável da ONU 
(ODS). 

EMPRESAS

ENTREGANDO DE TUDO, FAZENDO DE TUDO!
App Store
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pensa saúde
A vitalmed de todas 

as formas.
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Especial Business

Formado em Administração 
pela Universidade D. Pedro II, 
Ademar Lemos Jr. está sempre 
em busca de novas oportunida-
des. Sua verve empresarial vem 
desde a adolescência, quando 
costumava visitar a empresa do 
pai nas férias ou fins de semana, 
já para conhecer o negócio. Não 
é à toa que, ainda muito jovem, 
assumiu a direção executiva do 
Grupo LemosPassos.

Sua gestão implantou uma 
administração moderna, incor-
porando novos negócios ao 
grupo, mas sem perder de vista 
o modelo de gestão familiar e 
próximo dos colaboradores; al-
guns deles somam mais de 35 
anos de empresa. 

O Grupo LemosPassos tem 
58 anos de história, tendo a sua 
primeira sede localizada em 
um local com nome sugestivo: 
no Mercado do Ouro, bairro do 
Comércio, em Salvador. Seus 
valores são baseados no clien-
te, na ética, na responsabilida-
de social e no meio ambiente, 
visando ao compromisso com 
resultados, união/cooperação, 
empreendedorismo e valoriza-
ção das pessoas.

A empresa iniciou as suas 
atividades atuando para clien-
tes públicos. Há 20 anos, no 
entanto, atende essencialmente 
à iniciativa privada. Destaca-se 
por atuar em três ramos dife-
rentes – alimentação, hotelaria 
e facilities (o termo em inglês 
se refere a um suporte para 
atividades de infraestrutura e 
gerenciamento de atividades 
terceirizadas). Atualmente, ex-
pandiu a sua atuação para nove 
Estados brasileiros: Bahia, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Goiás, 
Santa Catarina, Pernambuco, 
Amazonas, Amapá e Alagoas, 
além de possuir um escritório 
em Portugal. 

O Grupo LemosPassos for-
nece, em média, mais de 200 

mil refeições por dia, com um 
quadro de dois mil colaborado-
res por todo o país. Ocupa a 4ª 
posição no ranking da Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Refeições Coletivas (ABERC), 
dentre as maiores empresas 
de refeições do Brasil. Tal reco-
nhecimento se deve ao fato de 
a empresa investir constante-
mente em qualidade, melhoria 
dos processos de gestão, trei-
namento e atendimento.

Paralelo ao trabalho no gru-
po, Ademar protagonizou ati-
vidades em outros ramos. Aos 
27 anos, foi eleito presidente 
do Esporte Clube Vitória, cargo 
que ocupou por quatro anos, 
conquistando títulos para o clu-
be e modernizando a sua admi-
nistração. Em 2004, tornou-se 
cônsul honorário da Coreia do 
Sul. Sempre com o foco voltado 
para o ramo da alimentação, foi 
eleito para o cargo de vice-pre-
sidente da ABERC no Norte/
Nordeste, função que mantém 
até hoje.

Para Ademar, de fato, 2017 
e 2018 foram anos difíceis para 
a economia brasileira, quan-
do muitas empresas reduziram 
as suas atividades e outras até 
fecharam. “E o pior foi o cres-
cimento do número de pessoas 
desempregadas, que chegou a 
algo em torno de 14 milhões”. 

No último biênio, o Grupo 
LemosPassos tomou algumas 
medidas para continuar está-
vel, manter os colaboradores e, 

ao mesmo tempo, permanecer 
crescendo. “Reduzimos custos, 
abrimos um escritório em São 
Paulo, para prospectar novos 
mercados, investimos em equi-
pamentos atualizados e em 
capacitação, para melhorar a 
qualidade dos nossos serviços. 
Mesmo na época de crise, regis-
tramos um crescimento real de 
faturamento em 2017. Naquele 
ano, o crescimento foi de 7,69% 
no comparativo com o ano an-
terior; e em 2018, crescemos 
7,41%”, afirma. 

Em 2019, com base na média 
realizada até agosto pela em-
presa, o crescimento do grupo  
ficou em torno de 9,18%. Al-
guns pontos foram estratégicos 
para que o grupo se mantives-
se em crescimento. Um deles 
é o investimento em melhoria 
contínua dos processos de pro-
dução e em tecnologias para 
o aumento de produtividade e 
performance, e, assim, garantir 
a qualidade exigida pelo setor. 
Em paralelo, na empresa, há a 
preocupação diária de estudar 
novos mercados para ampliar o 
volume de pratos servidos.

Considerando algumas pre-
visões de aceleração do cresci-
mento, do aumento de consu-
mo e, consequentemente, uma 
retomada da produção do país, 
Ademar se declara otimista 
quando se trata do futuro. 

“Se esse cenário se confirmar, 
poderemos esperar uma que-
da no número de desemprego. 
Esse panorama é atrativo para 
o setor de refeições coletivas. 
Com a retomada da produção, 
teremos mais fábricas funcio-
nando, mais colaboradores nas 
fábricas e mais refeições para 
servir. Com base nos índices de 
crescimento dos últimos três 
anos, estamos fazendo uma 
projeção de crescimento em 
torno de 10% para 2020”, torce, 
com entusiasmo, o executivo.

Nada resiste  
ao trabalho  

Nuno Cobra

ADEMAR 
LEMOS JR.
LemosPassos
Diretor-geral

“

“
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ADRIANO 
SEGURA 

Engenheiro civil pela Escola 
Politécnica da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), Adria-
no Segura já sabia que seguiria 
a profissão muito antes disso. 
Desde criança, seu pai, Manuel 
Segura, o levava para os cantei-
ros de obra, primeiro da emprei-
teira Góes Cohabita, onde era 
engenheiro, e depois nas obras 
da própria Construtora Segura, 
que ajudou a fundar.

Sempre inspirado em seu pai, 
Adriano acredita na força do as-
sociativismo, buscando o aper-
feiçoamento profissional. Foi di-
retor da Associação de Dirigen-
tes de Empresas do Mercado 
Imobiliário (ADEMI-BA), de 2012 
a 2016, e hoje ocupa o cargo de 
conselheiro. Foi também diretor 
da Cooperativa da Construção 
(COOPERCON-BA), de 2014 a 
2017. Hoje, preside a Associação 
Brasileira dos Engenheiros Civis, 
seção Bahia (ABENC-BA).

Como empresário, Segura 
afirma que procura atender às 
necessidades dos clientes e co-
laboradores. “Devido ao tempo 
que passamos nas nossas em-
presas, nada mais salutar do 
que criar um espaço onde todos 
se sintam respeitados, integra-
dos e possam fazer planos de 
crescimento profissional”, diz. 
Como pessoa, ele se sente gra-
to por ter nascido na Terra de 
todos os santos, encantos e axé. 
“A pluralidade desta terra – ra-
cial, social, cultural ou religiosa 
– nos enriquece sobremaneira”, 
afirma.

Adriano também acredita 
que o segredo de uma em-
presa reside na capacidade de 
os colaboradores se sentirem 
partícipes de todos os proje-
tos. “A empresa tem que ser 
mais do que somente o espaço 
de onde o colaborador retira o 
seu sustento, tem que ser um 
espaço que possibilite a sua 
realização e o seu crescimento 
profissional”. 

Na Construtora Segura e 
Santa Emília Empreendimentos 
Imobiliários, Adriano buscou 
desenvolver o uso de tecnolo-
gias que agregassem qualidade 
e velocidade, com uma preo-
cupação ecológica. Durante a 
sua gestão, a empresa difundiu 
o uso de ferramentas e equi-
pamentos mais ergonômicos, 
ampliou as opções de lazer e a 
comunicação com os colabora-
dores. 

Em um trabalho coordena-
do, foram revistos com forne-
cedores os serviços e produtos 
para que as unidades residen-
ciais construídas pela empresa 
estejam em conformidade com 
a chamada Norma de Desem-
penho. Assim, foram instituídas 
reuniões de trabalho entre pro-
jetistas, para compatibilizar as 
diversas ações.

“Em 2013, fundei, juntamen-
te com minha irmã Manuela, o 
Segura Izar Park, uma homena-
gem ao nosso avô paterno. Em 
2015, comecei a pesquisar ener-
gias sustentáveis. Desse estudo, 
fundamos a Rah Solar, empresa 
de locação de sistema fotovol-
taico”, lembra.

E diante da crise enfrentada 
pelo setor imobiliário nos últi-
mos anos, Adriano e a sua equi-
pe passaram a estudar mais o 
perfil dos clientes. Durante esse 
período, a Construtora Segura 

buscou aumentar a produção 
através da integração de todos 
os profissionais, promovendo a 
prática de esportes e lazer du-
rante o horário de descanso, 
além de palestras com temas 
motivacionais e de saúde, com 
o intuito de integrar os colabo-
radores. 

“Pensando nos nossos clien-
tes, além de projetarmos as uni-
dades privativas, elaboramos e 
incorporamos as áreas comuns. 
E visando também à satisfação 
e integração das famílias e ami-
gos, propomos a personaliza-
ção das unidades, assim, há o 
ganho na velocidade da execu-
ção e a segurança de que tudo 
será realizado por uma equipe 
que possui extrema qualificação 
e profissionalismo”, destaca.

A preocupação com o futu-
ro, não somente o da empresa, 
mas também do planeta, está 
sempre presente. Desde o pro-
jeto até a sua execução, a equi-
pe procura adotar os sistemas 
construtivos que sejam mais efi-
cazes nos quesitos de conforto 
térmico e acústico, sem esque-
cer a questão ambiental e a re-
dução na geração de material a 
ser descartado.

Com relação aos dias que vi-
rão no mercado, Adriano Segu-
ra é otimista. “A construção civil 
deve iniciar um forte movimen-
to de retomada. As reformas 
políticas deram uma guinada na 
economia, embora o crescimen-
to esperado fosse maior. Como 
o nosso setor é um mercado de 
bem de consumo durável, nos-
sos clientes esperam estar em-
pregados e analisam as taxas de 
juros e o seu comportamento 
para os próximos 12 e 24 meses. 
Estamos desfrutando. As taxas 
de juros estão atrativas como 
nunca foram. Com isso, quem 
almeja maior rentabilidade fica 
com a opção de investir em em-
presas ou constituir a sua pró-
pria”, crava o executivo.

Algo só é 
impossível 

até que  
alguém  

duvide e  
resolva  

provar o  
contrário

Albert Einstein

Rah Solar
Sócio-diretor

“

“
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AGDA 
LIMA

Agda Lima nasceu no Sertão 
da Bahia, em Paulo Afonso. É a 
filha mais velha e única mulher 
de seis irmãos. Quando tinha 7 
anos, seu pai, que era um em-
preendedor nato, colocou os 
seis filhos e a mãe em um carro 
e foi tentar a vida em São Paulo, 
à moda de um corajoso retiran-
te. Foi uma decisão que mudou 
a vida de todos, para melhor.

Ela escolheu a Psicologia 
como formação, na área clínica, 
pois era a sua paixão. Fez uma 
pós-graduação em Gestão de 
Pessoas, é coach formada pela 
Sociedade Latino Americana de 
Coaching (SLAC); além de ter 
feito muitos outros cursos de 
especialização na área de De-
senvolvimento Humano, Carrei-
ras e Executive Search. 

Em 2004, fundou a TALEN-
TO.RH Executive Search &  
Outplacement, uma consulto-
ria-boutique que nasceu tendo 
como propósito oferecer ao 
mercado o serviço de RH com 
soluções diferenciadas. Tor-
nou-se referência em pouco 
tempo, sempre acompanhan-
do as tendências e a evolução 
do mercado.

 Atende a empresas multi-
nacionais, nacionais de grande 
porte e empresas que a desa-
fiem a entregas especiais em 
projetos da área. É reconhe-
cida e indicada pelo mercado 
como uma das melhores no 
segmento, com alto índice de 
resultados em todas as suas 
unidades de negócios, no âm-
bito local e nacional. 

Agda e a TALENTO.RH já re-
ceberam muitos prêmios nacio-
nais na área de qualidade e mais 
recentemente recebeu o prêmio 
da Academia Europeia de Líde-
res de Alta Gestão, em Portugal 
e São Paulo, ocasião na qual foi 
biografada em um livro; ela tor-
nou-se conselheira da referida 
Academia, em São Paulo.

Durante a sua jornada, Agda 

Lima teve vários desafios e obs-
táculos que se apresentaram 
como grandes oportunidades 
para o seu fortalecimento. Ain-
da atuando com a Psicologia 
Clínica, já dava sinais do seu 
perfil empreendedor. Idealizou 
e implantou um Guia de Assis-
tência Psicológica, o primeiro 
no Brasil do segmento. 

Durante a implantação do 
guia, foi surpreendida por uma 
separação abrupta que a levou 

a abandonar a Psicologia Clínica 
e a buscar outra opção de car-
reira na área para poder susten-
tar os seus filhos pequenos. 

Após uma longa e dolorosa 
depressão, muitas dificulda-
des para ter uma oportunidade 
em outra área de atuação sem 
a experiência requerida pelo 
mercado, além de muitas por-
tas fechadas, conquistou uma 
posição na área de RH em uma 
renomada consultoria. Foram 
muitos anos de conquistas e 
reconhecimento até a chegada 
à Bahia (2002), por opção de 
criar os filhos de maneira mais 
sustentável, oferecendo a eles 
mais qualidade de vida.

A TALENTO.RH atende à de-
manda do mercado nacional 
no serviço de recrutamento e 
seleção de executivos e proje-

tos de implantação, outplace-
ment (transição de carreira para 
quando uma empresa preci-
sa desligar um profissional, de 
forma humanizada), assessoria 
de recolocação para executi-
vos, área de desenvolvimento 
humano (líderes). A empresa 
é parceira de grandes projetos 
sociais e institucionais: Junior 
Achievement, Projeto Crescer, 
Projeto Comvida, entre outros. 

Agda acredita que o ápice 
de crescimento de um negócio 
ou de uma pessoa acontece em 
períodos de crise. Os últimos 
anos para a TALENTO.RH fo-
ram marcados por mudanças 
cruciais em sua clientela, com 
várias empresas, especialmente 
a indústria, em estado crítico. 
Com isso, a empresa reformulou 
o seu planejamento utilizando 
tecnologia, inovação e muitos 
outros aspectos, de forma ágil 
e eficaz.

Para ela, em momentos de 
crise, manter uma liderança ins-
piradora, mesmo em meio ao 
caos, é um ato de muita ousadia. 
“Cada vez mais, percebo a lide-
rança como um estado de ser 
que está alicerçado na coragem, 
serenidade e crença absoluta no 
ser humano. Por isso é tão com-
plexa e depende desse processo 
que deve ser contínuo e focado 
no autoconhecimento e desen-
volvimento. Coragem e ousadia, 
porque é preciso liderar a si mes-
mo com maestria, antes de tudo. 
Conhecer o melhor e o pior de 
si mesmo para ser capaz de en-
xergar e alavancar o melhor no 
outro. Para isso, é necessário sair 
da mentalidade fixa e fomentar 
uma mentalidade de crescimen-
to e abundância, sem descuidar 
da gestão de processos e finan-
ceira. Inspirar confiança, seja no 
seu time ou no seu cliente, para 
que as conquistas esperadas 
ocorram nos rumos que foram 
delineados e mudar tudo, se for 
necessário”.

O maior 
legado que 

posso deixar 
é através  

da percepção 
de que a  

resiliência 
que brota dos 

obstáculos 
nos fortalece

Agda Lima 

TALENTO RH
CEO 

“

“
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ALBERTO 
SERRAVALLE

Alberto Serravalle se considera 
um jovem senhor de 74 anos 
com o espírito de 45, além de 
ter muita gana e vontade de fa-
zer acontecer. E apesar de ter 
exercido a Medicina durante 15 
anos, enxergava a necessidade 
de crescer e, para isso, foi pre-
ciso fazer muita gestão. Como 
não tinha condição de profis-
sionalizar a empresa, foi quase 
que obrigado a assumir a sua 
direção, deixando, então, de 
clinicar.

“Com relação à minha infân-
cia e adolescência, transcorre-
ram sem maiores turbulências, 
a não ser os percalços naturais 
da vida que sempre nos acom-
panham. Tive pais fantásticos 
e irmãs maravilhosas que sem-
pre me deram muito carinho e 
amor. Meu pai teve uma impor-
tância muito grande em minha 
vida pelo homem que foi; sua 
bondade e sabedoria me en-
chem de orgulho e satisfação. 
Sinto muita falta dos seus con-
selhos e do seu aconchego, tais 
momentos me traziam uma 
imensa paz. Minha formação, 
sem dúvida alguma, tem uma 
parcela muito grande do exem-
plo do meu pai como médico e 
como homem. Sou muito grato 
a isso”, destaca.

Serravalle foi diretor exe-
cutivo da Clivale Prosaúde de 
1973 a 2003; fundador e dire-
tor-presidente da ClivaleMais; 
fundador e diretor da Prosaúde 
- clínica especializada em Me-
dicina Ocupacional; fundador 
e diretor da Audiline - empresa 
de auditoria médica; além de 
sócio e diretor da Bahia Home 
Care até o ano de 2019.

Desde que assumiu a dire-
ção dessas empresas, ele des-
taca que o Brasil vive em eter-
na crise, notadamente na área 
médica, na qual os planos de 
saúde imperam e ditam as re-
gras, por isso, os anos de 2017 
e 2018 não foram muito dife-

rentes. Todavia, sua empresa 
cresceu dentro do esperado, a 
ponto de bater as metas.

Ainda de acordo com Alber-
to, há muito tempo, a clínica es-
tava prevendo essa crise e, por 
conta disso, tomou algumas 
precauções como: há 40 anos, 
criou o 1° cartão de descontos 
no Brasil, chamado de “Carta 
Branca”, evoluindo posterior-
mente para o cartão Clivale. 

Há 30 anos, fundou a primeira 
clínica em um shopping center 
do Brasil, no Shopping Iguate-
mi Bahia. A Prosaúde foi a pri-
meira empresa a montar uma 
unidade móvel com todos os 
exames necessários para aten-
der à legislação vigente esta-
belecida pela SRT para exames 
periódicos, admissionais e de-
missionais nas empresas, sem a 
necessidade do deslocamento 
dos funcionários para as clíni-
cas. Essas unidades dispunham 
dos seguintes exames: consul-
tório clínico, Raio-X, coleta de 
exames laboratoriais, acuidade 
visual, E.C.G., audiometria e es-
pirometria.

Atualmente, está em fase de 
teste na ClivaleMais um aplica-
tivo através do qual o cliente 
vai agendar a sua consulta ou 
exame, marcar a hora e a data, 
escolher o médico e fazer o 
pagamento através de cartão 

de crédito ou boleto bancário. 
Além disso, esse app terá um 
prontuário médico próprio, irá 
acumular o resultado dos exa-
mes e as recomendações médi-
cas na nuvem, o que permitirá 
fazer a prevenção da saúde do 
usuário com uma assertivida-
de muito bem fundamentada. 
“O app surge para simplificar 
o agendamento, os pagamen-
tos pelos serviços e garantir 
qualidade, com um foco total 
na prevenção. Hoje, já temos 
15.000 clientes cadastrados e 
ativos, sem nenhum tipo de di-
vulgação em mídia, apenas no 
boca a boca e nas clínicas con-
veniadas”, ressalta.

Com toda a evolução que 
a Medicina vem conquistando 
durante esses últimos anos, 
existe a necessidade quase que 
imperiosa de não permitir que 
as doenças avancem; é preciso 
estancá-las no seu nascedouro, 
e já existem tecnologias desen-
volvidas que permitem isso. “O 
acúmulo e a posterior análise 
dos dados médicos com o auxí-
lio da Inteligência Artificial (IA) 
serão, sem sombra de dúvida, 
os caminhos para uma exis-
tência mais saudável. Essa In-
teligência é fundamental e nos 
traz a possibilidade de, através 
dos dados médicos coletados 
- sejam os exames clínicos, la-
boratoriais ou de imagens -, 
firmar diagnósticos cada vez 
mais assertivos. Contudo, é im-
portante frisar que os referidos 
dados têm que ser confiáveis, a 
fim de que não ocorram erros 
de diagnósticos. As empresas 
e os funcionários irão se bene-
ficiar muito, pois, através dos 
exames periódicos, das con-
sultas, dos atendimentos de 
emergência ou internamentos, 
a IA poderá diagnosticar dife-
rentes patologias, o que permi-
tirá uma prevenção muito mais 
eficaz, afinal ela é a tônica da 
boa saúde”, finaliza.  

Na minha 
existência, 

acredito que 
criei algumas 

soluções
inovadoras 

Alberto Serravalle

ClivaleMais
Presidente 

“

“
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ANDRÉ SÁ E 
FRANCISCO MOTA

Desde criança, as habilidades 
gráficas de Francisco Mota (ou 
Chico) se sobressaíam e o in-
duziam, consequentemente, a 
ações criativas. Para ele, os anos 
pós-guerra foram pródigos e 
revolucionários na formação de 
uma geração maravilhosa que 
mudou conceitos nas artes, na 
cultura, na música e na ciência. 
Ocorreram fatos que mexeram 
fortemente com a imaginação e 
a formação do modo de pensar 
em todo o mundo. 

O rock and roll surgiu como 
um símbolo de quebra de para-
digmas e os Beatles culminaram 
influenciando hábitos com uma 
maneira irreverente de ser e de 
se vestir; a tecnologia invadia 
os lares com aparelhos domés-
ticos que facilitavam o traba-
lho das donas de casa; o rádio 
e principalmente a TV abriam 
e unificavam os pensamentos; 
as mulheres, consequentemen-
te, passaram a ter mais tempo 
livre para contribuir mais efeti-
vamente com os rumos da so-
ciedade.

A bossa nova virou um fe-
nômeno internacional, o Brasil 
tornou-se bicampeão mundial 
de futebol e, com a criação de 
Brasília, a arquitetura brasilei-
ra, com Oscar Niemeyer, Lúcio 
Costa, Paulo Mendes da Rocha, 
Lina Bo Bardi, Sérgio Bernades, 
Burle Marx, Affonso Eduardo 
Reidy e outros arquitetos, co-
locou o nosso país nos noticiá-
rios internacionais. Enfim, era a 
afirmação de um povo, de uma 
nação.

Foi assim, nesse cenário ufa-
nista no início dos anos 1960, 
terminando o curso científico 
no Colégio Marista, que Chi-
co tinha que decidir qual seria 
a sua profissão, o vestibular 
se aproximava e urgia decidir. 
Apesar desse desfecho, Chi-
co afirma que não se tornou 
arquiteto somente a partir da 
sua formação na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), mas 
que desde os primeiros anos do 
curso ginasial, quando conhe-
ceu seu sócio André Sá, eles se 
identificaram pelas habilidades 
gráficas e curtiam muito o que 
cada um criava. 

Foi a partir de então que se-
laram uma forte amizade e par-
ceria que culminou em um pro-
jeto de vida comum em torno 
daquilo tanto gostavam: a arte 
criativa dos seus desenhos. Em 

toda a história do escritório, ou 
seja, em praticamente 50 anos, 
foram atravessadas algumas 
crises muito sérias que chega-
ram a balançar a estrutura da 
empresa, mas nem de longe se 
assemelharam ao que está sen-
do vivenciado neste momento. 
Mais de três anos com a econo-
mia praticamente parada. O vo-
lume de trabalho caiu de um dia 
para o outro, bem mais de 90%. 

“Imagine um escritório, um 
dos maiores do Brasil, com 
mais de sessenta arquitetos 
colaboradores. Foi necessário, 
a contragosto, tomar uma de-
cisão drástica e penosa que foi 
o enxugamento de pessoal. Foi 
tudo complicado, o volume das 

indenizações superava todas 
as posses acumuladas. Depois 
veio o pior: as ações trabalhis-
tas. Nunca, em toda a minha 
existência, eu havia experimen-
tado esses dissabores, como a 
decepção com alguns colegas 
pela usura de suas reivindica-
ções na justiça. Precisei lançar 
mão de todas as reservas pes-
soais, patrimônios amealhados 
durante a vida profissional, para 
poder encarar todas as exigên-
cias, tanto as legais quanto, às 
vezes, as ilegítimas”, destaca 
Chico. 

André Sá, por sua vez, tam-
bém teve a sua formação aca-
dêmica em 1969 pela Faculdade 
de Arquitetura da UFBA. Nasci-
do em Salvador, durante a vida 
escolar participou de bolsas de 
estudos no terceiro ano científi-
co e na pós-graduação, ambas 
nos Estados Unidos, adquirindo 
a maturidade necessária para a 
fluência do inglês na sua vida 
profissional.

Desde o início dos seus es-
tudos, sentia o interesse nos 
projetos arquitetônicos em mo-
mentos importantes, como du-
rante a fase do início da arqui-
tetura moderna no Brasil. Esse 
interesse criou a vocação para a 
arquitetura na sua vida.

Desenvolveu projetos de 
grande valia e qualidade arquite-
tônica em 20 Estados brasileiros 
e no exterior, como em Angola 
e no Kuwait, acompanhando as 
mudanças ocorridas no mundo. 
André tem a certeza de que o 
Brasil é competente para se le-
vantar da atual situação, usando, 
através do escudo da educação, 
a vontade de vencer com a con-
tribuição do seu povo. Ele está 
confiante de que o mercado 
continuará a crescer e o poten-
cial arquitetônico adquirido nes-
sas cinco décadas recuperará, 
na sua forma total, as soluções 
exigidas, com eficiência e eficá-
cia necessárias.

Sempre  
encontrei na  
arquitetura, 
com a sua  

função aliada  
a uma bela  

forma, o  
melhor 

alimento  
para o  

arquiteto
André Sá

André Sá e Francisco Mota Arquitetos
Sócios

“

“



76 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 77 

Especial Business

ANTENOR  
BATISTA NETO

Apesar da sua formação em 
Administração de Empresas e 
da sua diversificada experiên-
cia profissional como gestor, a 
área com a qual Antenor Batis-
ta Neto mais se identifica é a de 
construções e incorporações 
imobiliárias. Em 2011, passou a 
empreender com as próprias 
pernas. Ali, entre diversos ou-
tros empreendimentos, iniciava 
uma etapa decisiva para a rea-
lização de um grande sonho. E, 
como tudo na vida, foi longo o 
caminho percorrido, em espe-
cial ao se deparar com anos de 
muita luta e de grandes desa-
fios. Sua opção foi praticar a 
resiliência diante de um mer-
cado instável e desenvolver 
um projeto que fosse 100% di-
ferente dos modelos até então 
praticados.

 Antenor foi audacioso e 
conseguiu unir forças com ou-
tros investidores e sócios. Foi 
assim que, em março de 2020, 
seu sonho finalmente se reali-
zou: a construção de um em-
preendimento multiuso, o qual 
reúne qualidade, inovação, va-
riedade, excelência em servir, 
bem como atende a necessi-
dades de lazer e de rotina do 
público. E além de contribuir 
para o desenvolvimento da re-
gião, o Parque Shopping Bahia 
traz um novo modelo de rela-
cionamento e de experiência 
com fornecedores, parceiros e 
consumidores em geral.

As mudanças e as instabili-
dades no mercado estimula-
ram a criação e também a atra-
ção de operações diferencia-
das, habilitando, além do que 
é comumente oferecido nos  
shoppings, um leque mais 
abrangente de serviços de qua-
lidade, com vistas à otimização 
do tempo do consumidor. “Ao 
investigar os mercados interno 
e externo, verificou-se um mo-
vimento para ampliar o espaço 
destinado a serviços e ações 

que promovessem o fluxo 
contínuo de clientes nas lojas. 
Observou-se, por exemplo, al-
terações nos espaços internos 
dos shoppings, geralmente 
utilizados para a exposição de 
produtos, passando a oferecer 
mais espaços de lazer e en-
tretenimento. Trata-se de uma 
resposta comercial inteligente, 
tendo em conta as mudanças 
de comportamento do con-

sumidor, que busca cada vez 
mais facilidades para as suas 
vidas, ao unir a rotina ao exer-
cício de novas experiências 
que possibilitem momentos de 
lazer”, explica.

Além disso, é importan-
te ressaltar que a instabilida-
de econômica propiciou uma 
grande reflexão sobre o que se 
faz em uma época em que o 
consumo é abundante e acele-
rado. O resultado fez com que 
o projeto fosse pautado na ino-
vação e nos detalhes. Para tan-
to, Antenor criou e fortaleceu 
importantes parcerias, deten-
toras de uma vasta experiência 
no mercado de shoppings, o 
que contribuiu para projetar de 
forma segura e madura o em-
preendimento, independente-
mente das mudanças políticas 
que o país viesse a sofrer. 

Antenor acredita que a con-
vergência do varejo físico e 
on-line habilitou uma nova ten-
dência de comportamento dos 

consumidores. “O varejo físico 
e o on-line são simplesmente 
dois lados da mesma moeda. 
Um não viverá sem o outro. 
Está comprovado que mesmo 
com a intensificação do mer-
cado on-line, o consumidor 
continua gostando de ir ao  
shopping para visitar lojas e va-
lidar se o conteúdo exposto no 
site condiz com o produto ex-
posto fisicamente. Ademais, o 
shopping, em nosso país, é ain-
da um local mais seguro, onde 
podem ser promovidos encon-
tros de negócios ou familiares. 
Por essa razão, o formato mul-
tiuso é uma tendência irrever-
sível: o consumidor precisa so-
cializar e dispor de serviços e 
produtos que tornem o seu dia 
a dia mais fácil”, frisa.

 O empresário também 
acredita que os grandes es-
tabelecimentos devam atuar 
muito mais como ponto central 
de um ecossistema de varejo e 
serviços, incluindo diversas so-
luções aos consumidores. 

“O recém-inaugurado Par-
que Shopping Bahia é a ânco-
ra do complexo Cidade Parque 
Shopping. Localizado na Ave-
nida Santos Dumont (Estrada 
do Coco), o empreendimento 
é um dos maiores centros co-
merciais do Estado. Já gerou 
3.500 empregos diretos, ga-
rantindo o fomento econômi-
co e potencializando o desen-
volvimento da região, em es-
pecial do município de Lauro 
de Freitas, no qual busca con-
centrar as suas contratações, 
além de incentivar os lojistas 
para que façam o mesmo. 
O grande diferencial do em-
preendimento é o entreteni-
mento, comportando a maior 
casa de espetáculos da Bahia, 
o maior parque indoor do Nor-
deste e um complexo esporti-
vo. Além de serviços e varejo. 
Isso só reforça a estratégia de 
inovação”, finaliza.

Sonhar  
grande  

e sonhar  
pequeno  

dá o mesmo 
trabalho

 Jorge Paulo Lemann

Parque Shopping Bahia 
Sócio 

“

“
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ANTÔNIO CARLOS 
LÉ MARTINI

Antônio Carlos Lé Martini se 
define como um homem ínte-
gro, persistente e perfeccio-
nista. De Salvador, é neto de 
italianos, filho de mãe baiana 
e pai paulistano, administrador 
de empresas por formação, 
pós-graduado em Finanças e 
em Gestão Empresarial, iniciou 
a sua vida profissional aos 19 
anos como funcionário concur-
sado do Banco do Brasil, onde 
permaneceu por 28 anos até se 
aposentar. 

Paralelamente à carreira de 
executivo, descobriu “aciden-
talmente” a sua vocação como 
professor ao desenvolver e im-
plementar treinamentos inter-
nos para profissionais do banco. 
Após esses treinamentos, não 
parou mais de lecionar. Tornou-
-se professor na graduação e 
na pós-graduação da Faculda-
de de Economia e, depois, da 
Faculdade de Turismo da Bah-
ia. Na FACTUR, conheceu a sua 
fundadora, D. Olga Mettig, que 
se tornou uma grande parceira 
de trabalho e forte incentivado-
ra da sua vida acadêmica.

Foi presidente do Conselho 
da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (APAE) 
por quatro anos. Sente orgulho 
e gratidão pela oportunidade 
que teve de contribuir, junto 
com todos os colaboradores, 
para o crescimento das APAEs 
e de fazer um trabalho social 
de tanta relevância. Costuma 
dizer que em uma instituição 
onde pulsava o amor, ele de-
senvolveu um forte trabalho 
de gestão e pôde ver surgir 
uma organização sustentável 
financeiramente, organizada, 
onde continuava e continua 
pulsando o amor, que é a base 
de tudo. 

O seu principal feito profis-
sional foi, sem dúvida alguma, 
a fundação da Faculdade de 
Ciências e Empreendedorismo 
(FACEMP), em 2003. Em um 

momento de vida e de matu-
ridade em que muitos pensam 
em desacelerar a vida profissio-
nal, optou por montar uma em-
presa a partir do zero. Sempre 
acreditou no poder transforma-
dor da Educação em uma so-
ciedade e no seu projeto edu-
cacional, bem como no desen-
volvimento da cidade de Santo 
Antônio de Jesus e região, o 
que, de fato, ocorreu. Chegou 
a vender uma fazenda que pos-

suía na época e investiu todo 
o valor dessa venda na facul-
dade. Atualmente, a FACEMP 
é uma referência do ensino de 
qualidade no interior da Bahia, 
principalmente para a região 
do Recôncavo. 

O setor acadêmico também 
sentiu o momento dos anos di-
fíceis de crise, especialmente 
quando houve uma significati-
va redução no FIES, o progra-
ma de financiamento público 
para estudantes do Ensino Su-
perior. Outro impacto também 
foi a chegada do Ensino à Dis-
tância (EAD), que obteve um 
grande e rápido crescimento 
frente ao ensino presencial.

Mas Lé Martini costuma dizer 
que é em situações desafiado-
ras como essas que é preciso 
reforçar as crenças e os valo-
res, partindo ainda mais para a 
ação. Ampliou as parcerias e os 
convênios com empresas pri-
vadas, possibilitando o acesso 
de mais pessoas ao Ensino Su-

perior e implementou o Progra-
ma de Apoio aos Estudantes 
(PAE), que oferece o alonga-
mento das mensalidades, com 
a consequente redução do va-
lor da parcela mensal, ajudan-
do a viabilizar os estudos para 
aqueles que mais precisam. 
Por fim, incentivou fortemente 
a capacitação de forma conti-
nuada dos professores, coorde-
nadores e colaboradores com 
bolsas parciais e até mesmo 
integrais para especializações e 
mestrados. 

Antônio acredita que a edu-
cação é a base de tudo. “A FA-
CEMP contribui diariamente 
para o crescimento da socieda-
de. Já diplomou mais de dois 
mil alunos, com um índice de 
empregabilidade muito bom. 
Mudou a mentalidade de uma 
região, que inicialmente era 
voltada apenas para o comér-
cio”, ressalta. 

A faculdade está localizada 
em uma região empreende-
dora, mas que sempre atuou 
intuitivamente. Por isso, a insti-
tuição pôde oferecer o conhe-
cimento formal e, não à toa, 
carrega o empreendedorismo 
no nome da empresa. “A disci-
plina está presente em todos os 
cursos. Essa é a nossa forma de 
estimular o futuro profissional: 
orientá-lo a mapear o mercado, 
a montar um plano de negó-
cios, a fazer um levantamento 
de custos, dentre outras habili-
dades”, pontua. 

Antônio também tem ex-
pectativa de crescimento do 
Ensino Superior nos próximos 
dois anos, em sua maioria no 
EAD. Percebe um futuro com 
mais investimentos públicos 
no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, para que as uni-
versidades possam colocar no 
mercado cidadãos conscien-
tes do seu valor, da sua força 
de trabalho e cada vez mais 
bem preparados. 

Somente  
a Educação  
é capaz de 

transformar a 
sociedade

Antônio C. Lé Martini

FACEMP
Diretor-presidente 

“

“
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Antônio Perez Júnior se des-
creve como um “esforçado que 
segue os bons exemplos”. Os 
exemplos dos vencedores. Ini-
cialmente, o do seu avô espa-
nhol, galego que migrou para 
o Brasil afastando-se dos hor-
rores da Guerra Civil espanhola, 
e foi muito exitoso como em-
presário nas áreas do comércio 
e exportação de commodities. 
Posteriormente, o do seu pai, 
engenheiro honesto, trabalha-
dor e disputado pelo mercado 
de trabalho, sempre obstinado 
em fazer melhor o seu trabalho 
a cada dia. Por fim, os exemplos 
de Bill Gates e Tiger Woods, os 
quais, respectivamente, preco-
nizam: “Trabalhe duro, depois 
trabalhe mais duro ainda” e “Eu 
passei a ter sorte, mas só de-
pois que comecei a treinar 10 
horas por dia”.

Após 18 anos de dedicação 
entusiástica à Peres Junior Ad-
vocacia, decidiu por internacio-
nalizar os seus conhecimentos 
acadêmicos e resgatar as suas 
origens espanholas, o que co-
meçou por meio do prestigia-
do Executive MBA do Instituto 
de Empresas (I.E.), em Madri. 
Oportunidade ímpar que o fez 
mudar a visão estratégica em-
presarial, passando a deter o 
que costuma chamar de “visão 
de planície do ambiente ma-
cro e microeconômico”, além 
de uma segurança muito maior 
em seu cotidiano como em-
preendedor, executando uma 
aprendida habilidade de “sal-
tar” as vicissitudes pelas quais 
passam os empresários, com 
muito mais facilidade e melhor 
desempenho. 

O I.E. inspirou Antônio na 
idealização e posterior concep-
ção da Acercamientos Brasil 
España en Cultura y Comercio 
(ABRESCCO), empresa que se 
dedica à “diplomacia privada”, 
expressão que foi desenvolvida 
para simpaticamente nominar a 

atividade, cada dia mais conhe-
cida, da “diplomacia corporati-
va”, um segmento crescente e 
fundamental para as empresas 
nacionais e internacionais que 
pretendem expandir os seus 
produtos e serviços para mer-
cados externos.

Buscando criar um “cartão 
de visitas” diferenciado para a 
ABRESCCO e colaborar com 
as relações comerciais, diplo-
máticas e culturais entre, ini-

cialmente, o Brasil e a Espanha, 
desenvolveu uma revista com 
o mesmo nome, que se tornou 
um sucesso absoluto e hoje al-
cança vários países da Europa 
e América. A iniciativa trouxe 
alguns reconhecimentos, den-
tre eles uma comenda de S.M. 
El Rey de España, D. Felipe VI, e 
outra do Governo da Romênia, 
na forma de promoção à con-
dição de cônsul-geral honorá-
rio. “O que significa uma gran-
de honraria para esse país que 
represento em Salvador, assim 
como é uma honra para mim”. 

Atualmente, ao lado de seu 
amigo, compadre e sócio Joa-
ci Goes Filho, gere a ABRESC-
CO com muito entusiasmo e 
dedicação. Afinal, além de ser 
a realização de um sonho aca-
dêmico (Joaci foi seu colega 
no Instituto de Empresas), afi-
gura-se como uma realização 

pessoal inominável de ambas as 
partes, pois além de lucro, gera 
uma sensação de serem atores 
engajados no cenário cultural, 
diplomático, de forma signifi-
cativa, gratificante e com muita 
responsabilidade social corpo-
rativa (RSC).

Em relação à crise enfrenta-
da pelo Brasil, Antônio diz que 
previu este cenário, sempre 
atento aos aspectos macroeco-
nômicos e geopolíticos, já que 
é entusiasmado pelas questões 
internacionais desde jovem e 
buscou, anteriormente à reces-
são, se capacitar com um dos 
melhores MBAs do mundo e 
fundar uma empresa na Euro-
pa, a ABRESCCO, hoje com filial 
em Salvador, São Paulo, Miami 
e UK. 

Na Advocacia, Antônio acre-
dita que o Brasil tem avança-
do muito, na medida em que 
a tecnologia tem auxiliado so-
bremaneira no bom andamento 
dos processos judiciais e admi-
nistrativos, com a criação dos 
autos digitais e da assinatura 
digital.

A austeridade diferenciada 
inaugurada pela Operação Lava 
Jato, ainda que tenha mostrado 
ao mercado exterior as entra-
nhas mais nauseantes da cor-
rupção brasileira, demonstrou 
igualmente que o brasileiro ho-
nesto está farto de improbidade, 
inaugurando no país uma fase 
na qual não há vida empresarial 
fora do compliance. Isso trans-
mite segurança aos investido-
res internacionais e aumenta o 
apetite deles pelas opções bra-
sileiras de investimentos, tanto 
no setor público (infraestrutura, 
por exemplo) quanto no priva-
do, em função da segurança ju-
rídica demonstrada pelo Brasil, 
alicerce fundamental para qual-
quer edificação empresarial em 
um país estrangeiro que oferte 
credibilidade ao mundo corpo-
rativo internacional.

Eu passei a  
ter sorte, mas 
só depois que 

comecei a  
treinar 10  
horas por  

dia

Tiger Woods

ANTÔNIO  
PEREZ JÚNIOR
Peres Junior Advocacia
Presidente 

“

“
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BERNARDO  
CHEZZI

Uma Advocacia que faça a dife-
rença na vida das pessoas, que 
conecte ideias e atores para uma 
sociedade efetivamente melhor, 
com mais oportunidades e me-
nos burocrática, é o propósito de 
Bernardo Chezzi. Trabalhando 
em projetos de desenvolvimen-
to imobiliário e urbano do Rio 
Grande do Sul ao Rio Grande do 
Norte, o advogado faz questão 
de se identificar como baiano.

Chezzi sempre se dedicou aos 
estudos. Formou-se em Direi-
to pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), fez mestrado em 
Direito Público na Fundação Ge-
tulio Vargas-SP, especializou-se 
em Direito Imobiliário (UNIFA-
CS), Direito Urbano e Ambiental 
(Fundação Superior do Ministé-
rio Público) e investiu em cursos 
empresariais, como um MBA de 
Auditoria, Controladoria e Ges-
tão Financeira na FGV-RJ e Ges-
tões de Liderança no exterior. 
“Hoje, o olhar multidisciplinar é 
fundamental para um mundo 
tão multifacetado. O desafio é 
ser especialista, mas também ter 
uma visão abrangente do negó-
cio e das pessoas”, afirma.

Sócio do escritório Chezzi 
Advogados, que nasceu em 2013 
com a proposta de ter uma cul-
tura organizacional de inovação, 
liderança compartilhada, servi-
dora e propositiva à sociedade, 
Bernardo rapidamente ganhou 
espaços no Brasil em importan-
tes fóruns empresariais e do se-
tor imobiliário.

É o vice-presidente e um dos 
fundadores do Instituto Brasilei-
ro de Direito Imobiliário, maior 
agremiação de advogados, notá-
rios, registradores, magistrados e 
empresários do setor; compõe o 
Conselho da Associação de De-
senvolvimento Imobiliário e Tu-
rístico do Brasil (ADIT); e integra 
o Conselho Jurídico da CBIC. Na 
Bahia, preside o Conselho Jurídi-
co do Sindicato da Construção 
da Bahia e é o assessor jurídico 

da Associação de Registradores 
de Imóveis da Bahia.

Chezzi instrumentalizou no 
Estado importantes mecanis-
mos de desburocratização e uni-
versalização do acesso da po-
pulação aos cartórios. Atuando 
como consultor jurídico do Con-
selho de Conflitos Fundiários do 
Tribunal de Justiça, pôde contri-
buir com importantes provimen-
tos das Corregedorias, como o 

Provimento 08/19, que facilitou a 
regularização da propriedade de 
todos os cidadãos e o Provimen-
to 03/20, que buscou desburo-
cratizar as atividades cartorárias.

Apaixonado pelos desafios 
urbanos, Chezzi participou da re-
formulação do Plano Diretor de 
Salvador, ajudando a implemen-
tar propostas como a outorga 
verde (em que prédios susten-
táveis pagam menos impostos) 
e a transformação urbana loca-
lizada, projeto de requalificação 
da cidade por investimentos em 
torno da mobilidade.

Mesmo tão jovem, comparti-
lhar conhecimento e propriciar o 
surgimento de novas lideranças 
no setor sempre foram metas 
suas. Além de advogado, Che-
zzi dá aulas em especializações 
e cursos no país e atua como 
coordenador e professor da Es-
pecialização em Direito e Gestão 
Imobiliária da Faculdade Baiana 
de Direito desde 2015. Em 2019, 
com o objetivo de democrati-
zar o conhecimento, começou o 
projeto de Direito Imobiliário no 
formato de Ensino à Distância 
(EAD) pelo CERS; e, com duas 
turmas, já reuniu mais de 500 
alunos em todo o país somente 
na pós de Imobiliário.

Bernardo entende que a inte-
ligência emocional, uma postura 
de empatia e um olhar sistêmico 
são hoje valores fundamentais 
na Advocacia, que vem mudan-
do bastante nos últimos tempos. 
“É uma profissão tradicional de 
gestão de conflitos, que caminha 
do ‘eu ganho e você perde’ para 
o ‘como vamos ganhar juntos’. 
No escritório, pregamos a qua-
lidade de vida, o engajamento 
social, o crescimento pessoal e 
profissional. Há o investimen-
to em coaching para os nossos 
colaboradores e em sessões de 
yoga, bem como o apoio a cur-
sos comportamentais”, pontua o 
advogado.

Indicado como case de su-
cesso internacional pelo Instituto 
Internacional de Gestão Legal, 
Bernardo palestrou sobre o es-
critório em um congresso envol-
vendo cases de seis países, re-
presentando o Brasil. Participou 
também da Feira de Oportuni-
dades da Bahia, do Congresso 
de Empreendedorismo da ADV 
Junior (UFBA), do Seminário de 
Inovação da Faculdade Positivo, 
em Curitiba, além de sair na capa 
da Revista Advogados, relatan-
do o seu caminho para motivar 
outras pessoas a empreenderem 
e pensarem fora da caixa.

Estamos  
na Era da  

cooperação, 
da economia 

compartilhada 
e colaborativa. 
Se a sua ideia, 
o seu projeto e 
o seu trabalho 
se conectam 

com o mundo, 
então, o  

mundo precisa 
de você

Bernardo Chezzi

Chezzi Advogados
Diretor

“
“
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BIBIANA    
LEITE

Determinada, competente e 
muito criativa, é assim que Bi-
biana Leite se considera. For-
mada em Administração de 
Empresas pela Universidade 
Católica do Salvador (UCSAL) 
e com pós-graduação na FIA-
-USP, recentemente, concluiu 
um mestrado executivo na re-
nomada Columbia University, 
em Nova Iorque.

 Bibiana foi a primeira baia-
na a ser contratada pela gi-
gante de tecnologia Google, 
em 2006, quando a operação 
contava apenas com cerca de 
50 pessoas. Após trabalhar na 
sede brasileira em São Paulo 
por quase quatro anos, com o 
foco em vendas e atendimento 
a pequenas e médias empresas, 
recebeu uma proposta para ini-
ciar a operação do programa 
de parcerias do YouTube para 
a América Latina, no escritório 
central, em pleno Vale do Silício, 
região da Baía de São Francis-
co que abriga muitas startups 
e empresas globais de tecno-
logia como Apple, Facebook 
e Google, na Califórnia. Desde 
então, vem crescendo profissio-
nalmente e hoje é responsável 
por toda a região, liderando um 
time não apenas extremamente 
competente, mas também mui-
to diverso. 

“Inovação é uma das princi-
pais características do Google 
e do YoTube: estão sempre ino-
vando de acordo com fatores 
externos que sejam relaciona-
dos com as necessidades dos 
usuários, clientes e também 
parceiros. Há uma gama de trei-
namentos para que os funcio-
nários estejam sempre atualiza-
dos sobre as novidades do mer-
cado e para que desenvolvam 
habilidades importantes para as 
suas funções. Para a empresa, é 
de extrema importância inves-
tir nos funcionários e na cultu-
ra para manter um ambiente 
produtivo, criativo e divertido!”, 

pontua, com entusiasmo.
Além disso, Bibiana destaca 

que nesses últimos anos tam-
bém tem sido feito um trabalho 
muito importante de diversida-
de - por ser importante para a 
sociedade e porque os produ-
tos são feitos para todos. “E, 
claro, sem falar em investimen-
tos para a análise de dados - é 
necessário tomar muitas deci-
sões baseadas em dados - e em 
machine learning (método de 

análise de dados que automa-
tiza a construção de modelos 
analíticos), para otimizar e tor-
nar os processos mais eficientes 
e consistentes. E, assim, vamos 
mantendo vantagem competiti-
va”, frisa. 

Em Columbia, o foco do 
mestrado de Bibiana foi em 
Change Leadership, questio-
nando como os líderes estão 
se preparando em tempos de 
tanta mudança. E, segundo ela 
mesma, para os próximos dois 
anos é importante estar cada 
vez mais direcionado a pensar 
em como manter um ambiente 
de trabalho produtivo e, acima 

de tudo, saudável. 
Bibiana também revela que 

existe uma cultura muito for-
te no Google e no YouTube de 
avaliar os seus funcionários pe-
los excelentes resultados que 
produzem e não pelo tempo 
que passam no escritório. 

“No Google, já existe uma 
cultura bem flexível, e muitas 
empresas no Vale do Silício já 
começaram a oferecer férias 
ilimitadas, ou seja, o funcioná-
rio tira quantos dias de férias 
quiser. Ademais, é superimpor-
tante que os líderes e gerentes 
realmente trabalhem para ser-
vir o seu time: precisam ouvir 
opiniões diferentes e usar essas 
opiniões para tomar decisões 
inovadoras. Chefes autoritários 
e que tomam decisões apenas 
baseadas nas suas próprias ex-
periências estão mais do que 
ultrapassados. E, além disso, 
tem a questão da diversidade”, 
ressalta. 

Bibiana afirma que já per-
deu as contas de quantas  
iniciativas de diversidade já par-
ticipou, tanto no Google quanto 
no YouTube, e essa questão está 
no radar dos principais executi-
vos. “Diversidade em times é 
superimportante para tirá-los 
da zona de conforto, para criar 
conflitos necessários para o 
crescimento e o amadurecimen-
to e para compreender como 
criar produtos para todos os pú-
blicos. E isso contribui também 
para evoluirmos como socieda-
de. As pessoas, em geral, têm 
muito talento, mas sem incenti-
vo e oportunidade, essa aptidão 
fica escondida. Em Salvador, 
onde a população é tão diversa, 
por exemplo, percebo que mui-
tas empresas ainda estão ultra-
passadas nessa questão. Deve-
ríamos aproveitar toda a nossa 
diversidade para compartilhar 
melhores práticas sobre o tema 
com o resto do país”, propõe a 
administradora.

Ser mulher  
negra em uma  

sociedade  
machista e 

racista não é  
fácil, por isso uso 
a minha voz e a  
minha posição 

para fazer a  
diferença e  
mostrar que  

podemos ser o 
que quisermos

Bibiana Leite

Google/YouTube
Head de Parcerias - América Latina 

“

“
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CÉSAR        
FARIA

Desde muito cedo, ainda na 
adolescência, César Faria sem-
pre quis ser advogado crimi-
nalista, atraído pela magia da 
Tribuna do Júri. Ele sonhava em 
ser um grande orador. 

Autodenomina-se um arte-
são do Direito e costuma dizer 
aos seus clientes que a Advo-
cacia Criminal é uma confiança 
que se entrega a uma compe-
tência. Em 1985, aos 21 anos, 
formou-se em Direito pela Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA), quando também es-
treou na Tribuna do Júri, em Sal-
vador. Logo, abriu, sozinho, um 
pequeno escritório de Advoca-
cia na Rua Chile, enfrentando as 
dificuldades de quem inicia essa 
difícil profissão. Ao mesmo tem-
po, buscou prestar um concurso 
público para uma ocupação que 
lhe permitisse conciliar com a 
Advocacia. 

Assim, foi aprovado no con-
curso para auditor jurídico do 
Tribunal de Contas do Esta-
do da Bahia, sendo esse o seu 
primeiro cargo público, aos 23 
anos de idade. Na mesma épo-
ca, também foi aprovado em um 
concurso público nacional para 
o cargo de procurador federal, 
mas optou por permanecer no 
TCE, e, em 1989, foi aprovado 
em mais dois concursos: advo-
gado de ofício da Justiça Militar 
Federal, que assumiu depois, 
em 1992, quando deixou o Tri-
bunal de Contas; e, em primeiro 
lugar, no concurso de provas e 
títulos para professor da Facul-
dade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia, para a cáte-
dra de Direito Processual Pe-
nal, tornando-se, aos 25 anos, o 
professor mais jovem da época, 
tendo sido escolhido patrono 
da turma do centenário daquela 
faculdade. 

Aos 26 anos, recebeu o inu-
sitado convite do então eleito 
governador Antônio Carlos Ma-
galhães, que sequer o conhecia 

pessoalmente, para ocupar o 
cargo de secretário de Gover-
no do Estado da Bahia, função 
que exerceu no período de 1991 
a 1992.

Em 1998, foi eleito membro 
vitalício da Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia, para ocupar 
a cadeira de nº. 4, cujo patrono 
é Ruy Barbosa, tomando posse 
em 1999, sendo, à época, tam-
bém o mais jovem acadêmico. 

É autor de diversas obras jurídi-
cas: livros, capítulos de livros, ar-
tigos, além de conferencista em 
inúmeros congressos jurídicos.

Em 2011, juntamente com 
seis ilustres professores de Pro-
cesso Penal da Bahia, fundou o 
Instituto Baiano de Direito Pro-
cessual Penal (IBADPP), tendo 
sido o seu primeiro presidente 
(2011/2012). Foi eleito presiden-
te da Academia de Letras Jurí-
dicas para o biênio 2015/2017, 
realizando uma reconhecida 
gestão de intensas atividades 
culturais, dando maior visibili-
dade e aproximando a Acade-
mia da sociedade e dos estu-
dantes de Direito. Em 2017, ao 
deixar a presidência, recebeu a 
maior honraria da Academia de 
Letras Jurídicas: a Medalha Or-
lando Gomes. 

Também é membro e atual 
conselheiro do Instituto dos Ad-

vogados da Bahia; membro do 
Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia (IGHB); conselheiro 
nacional da Associação Brasi-
leira dos Advogados Criminalis-
tas (ABRACRIM) para o triênio 
2016/2019 e foi reeleito para o 
triênio 2019/2021. Atualmente, 
é professor associado de Direito 
Processual Penal da Faculdade 
de Direito da Universidade Fe-
deral da Bahia, defensor público 
federal e advogado militante na 
área criminal, à frente do escri-
tório de Advocacia Prof. César 
Faria, sediado em Salvador, mas 
com atuação também nos Tri-
bunais Superiores, em Brasília.

César não trata o seu escritó-
rio de Advocacia Criminal como 
uma empresa e não enxerga 
os seus colegas como concor-
rentes. Além disso, ele afirma 
que, nos últimos dois anos, não 
ocorreu crise nesse setor. “Ao 
contrário, com a deflagração 
de grandes operações policiais 
em todo o Brasil, houve um au-
mento na demanda de causas, 
para quem já era especializado 
na área. Com as mudanças na 
legislação penal, sobretudo no 
Direito Penal Empresarial, o ad-
vogado buscou a atualização e 
pesquisa, inclusive, de jurispru-
dência, almejando continuar 
prestando um trabalho perso-
nalizado e cada vez mais qualifi-
cado”, pontua. 

No escritório de Advoca-
cia Prof. César Faria, se busca 
sempre a plena dedicação à 
causa que se patrocina, cons-
truindo uma relação de con-
fiança com os seus clientes. 
Como consequência dessa 
forma de prestar os seus ser-
viços, ao longo de mais de 
30 anos, o escritório tem sido 
procurado para atuar em ou-
tros Estados, não somente a 
Bahia, pretendendo aumentar 
ainda mais a sua presença nos 
próximos anos nos Tribunais 
Superiores, em Brasília.

O segredo  
é não correr 

atrás das  
borboletas…  
É cuidar do  

jardim para que 
elas venham até 

você
Mário Quintana

Advocacia Prof. César Faria
Advogado líder e fundador 

“

“
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CHRISTIANNE 
PELETEIRO

Christianne Peleteiro sempre 
gostou de trabalhar com ven-
das porque lidar com o públi-
co é a sua verdadeira paixão. 
Começou bem jovem, aos 16 
anos trabalhou na fábrica de 
confecção dos seus tios. “Acho 
que meu perfil sempre foi o de 
quem corre atrás e faz aconte-
cer, por isso, a partir daí, não pa-
rei mais. Por ter uma visão mais 
prática e resolutiva no trabalho, 
escolhi me graduar em Admi-
nistração de Empresas. Então, 
entrei no mercado de artesa-
nato que, mal imaginava, mais 
tarde, me abriria as portas e os 
olhos para os ramos de design e 
decoração”, pontua. 

Ela também atuou na área 
como coordenadora estadual 
de Artesanato, ainda no Ceará, 
seu Estado natal. “Depois, tive 
uma empresa de desenvolvi-
mento de artesanato que forne-
cia produtos para a Daslu Casa 
e Tania Bulhões, nossas princi-
pais clientes. E enquanto atua-
va como consultora de empre-
sas, conheci Marilu Fontes, hoje 
minha sócia na loja de móveis 
Novo Projeto. Aí não teve mais 
jeito! Sinto-me absolutamente 
fascinada pela arte presente em 
cada forma e material de móveis 
e objetos de decoração. Hoje, 
posso dizer que me encontrei e 
que me sinto plena profissional-
mente; minha maior satisfação 
é saber que, com o meu traba-
lho, consigo participar da con-
cretização dos sonhos de nos-
sos clientes”, destaca.

Os anos de 2017 e 2018 fo-
ram decisivos para a loja de 
móveis Novo Projeto. Foi ne-
cessário reposicionar a marca 
sob todos os ângulos, inclusive 
na sua localização física. “Hoje, 
estamos na região da Alameda 
das Espatódeas, que reúne as 
galerias que são referências em 
alta decoração na capital baia-
na. Contratamos a melhor em-
presa de planejamento estraté-

gico de comunicação, o que foi 
fundamental para o nosso cres-
cimento. Enquanto a conjuntura 
global era de crise, nossa em-
presa crescia como nunca antes 
havíamos almejado. Fortalece-
mos as parcerias com arquite-
tos e designers, trazendo-os 
para fazer parte do nosso dia 
a dia: duas vezes por ano, um 
grupo era convidado para par-
ticipar de uma mostra de deco-

ração, o que foi nos elevando 
a outro patamar. Conseguimos 
estabelecer um calendário con-
sistente de pequenos eventos e 
estamos vinculados a duas as-
sociações de lojistas, pois acre-
ditamos que juntos somos mais. 
Além disso, dei o meu toque 
pessoal a cada projeto que im-
plementamos: criamos o nosso 
famoso e exclusivo cappuccino 
gelado, com sabor inigualável e 
refrescante, adequado ao nos-
so clima. Implantamos a Rádio 
Novo Projeto, pois acreditamos 
que as sensações são impres-
cindíveis aos clientes exigentes 
que temos. Lançamos a nossa 
fragrância própria para que os 
nossos consumidores, além de 
a sentirem ao entrar na nossa 
loja, possam adquirir sabone-
tes, difusores de ambientes, hi-
dratantes e álcool em gel, tudo 
com o nosso aroma exclusivo”, 
ressalta. 

Com relação ao futuro, ela 
não tem dúvidas de que os 
próximos anos serão ainda de 
mais desafios, mas também 
de aprendizados. “Estou cami-
nhando para mais uma etapa 
no meu percurso profissional 
como a mais nova franqueada 
da Todeschini - uma das maio-
res fábricas de móveis plane-
jados da América Latina, com 
mais de oito décadas no mer-
cado - em Salvador. Agarro 
esta oportunidade com deter-
minação e também com muito 
carinho, para trazer a marca do 
coração da casa para o coração 
dos soteropolitanos”, frisa. 

Em paralelo a esse novo de-
safio profissional, o maior obs-
táculo que Christianne enfrenta 
é a concorrência da internet, 
que oferece a comodidade da 
“economia” da compra on-line. 

“Percebo que é cada vez 
mais necessário comunicar ao 
cliente que o ‘barato pode sair 
muito caro’, pois a qualidade 
da peça encomendada pode 
não ser condizente com a rea-
lidade, por exemplo. Para mim, 
é o atendimento que faz a di-
ferença no momento da com-
pra e precisamos passar isso 
aos nossos clientes como for-
ma de combater a tentação da 
aparente comodidade da com-
pra on-line. Não há dúvidas de 
que promover uma experiência 
ao cliente, no momento da sua 
escolha, é decisivo. Queremos 
que eles percebam que esco-
lher um móvel em um catálo-
go não é o bastante; é preciso 
senti-lo, pensar em opções de 
cores, texturas, configuração 
dentro do espaço, e contar 
com o apoio de um profissio-
nal capacitado para orientar, 
sugerir, dar ideias. Cada cliente 
é único e o nosso papel é tor-
nar os seus sonhos realidade, 
com atenção, profissionalismo 
e primando sempre pela quali-
dade”, finaliza.  

Quem  
compartilha  

os seus  
conhecimentos 

sempre  
cresce!

Christianne Peleteiro

Novo Projeto Bahia/Todeschini Salvador
Diretora executiva/diretora comercial 

“
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DANIEL     
CINTRA

Daniel Lima Cintra, 53 anos, é 
natural de Salvador. Casado, 
com dois filhos, foi aluno do Co-
légio Antônio Vieira e é gradua-
do em Engenharia Química pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e em Direito e Adminis-
tração de Empresas pela Uni-
versidade Católica do Salvador 
(UCSAL). Pós-graduado em Co-
mércio Internacional pela Uni-
versidade Salvador (UNIFACS). 

Foi executivo de uma multi-
nacional norte-americana por 
30 anos, com passagens por di-
versas localidades dentro e fora 
do Brasil. Sua carreira foi cons-
truída por atuação nas áreas de 
Manufatura, Engenharia, Logís-
tica, comercial e Relações Insti-
tucionais. Em paralelo, ocupou 
vários cargos em associações 
como COFIC, PROCIA, FIEB, 
Usuport.  

Em 2017, iniciou a sua atua-
ção na área de Consultoria Em-
presarial, focada na área de Su-
primentos e Relações Institucio-
nais & Governamentais, tendo 
realizado trabalhos com clientes 
nas áreas de Química, Minera-
ção, Construção Civil e, mais re-
centemente, na área financeira. 
É vice-presidente da Associação 
das Empresas do Centro Indus-
trial de Aratu.

Inicialmente, a sua escolha 
profissional se deu pelo interes-
se pela Química e pelas possibi-
lidades profissionais com o Polo 
Industrial de Camaçari. Depois, 
outros horizontes se abriram 
dentro da empresa e atuou em 
outras unidades fora da Bahia 
e em diversos projetos. Após 
a conclusão de um ciclo, a sua 
motivação foi utilizar a expe-
riência adquirida em tantos anos 
de trabalho e oferecer a outras 
empresas serviços de assessoria 
e consultoria.

Com isso, surgiu a DC As-
sessoria Empresarial, que está 
prestes a completar três anos de 
atuação no mercado e que em 

novembro iniciou o seu primeiro 
projeto internacional, assesso-
rando empresas de metalurgia e 
construção civil. 

Daniel acredita que o sucesso 
se dá com muita dedicação, re-
siliência e adaptabilidade. “Nes-
ses 30 anos, muita coisa mudou 
e os profissionais precisam estar 
atualizados para fazer frente às 
transformações que vêm ocor-
rendo em uma velocidade cada 
vez maior. O que trouxe você até 

uma determinada etapa de su-
cesso será bem diferente do que 
será necessário para alcançar o 
próximo patamar”, frisa.

Sua empresa começou justa-
mente no ano de 2017, quando 
o mercado já estava sofrendo 
bastante com a queda da ativi-
dade econômica. Contudo ele 
já tinha um contrato de um ano 
assegurado e não sofreu muito 
impacto com aquele momento 
da economia. Por outro lado, 
percebeu que seria necessário 
se reposicionar. 

O fato de ter uma formação 
ampla lhe permitiu oferecer uma 
gama de serviços em diferentes 
áreas, aumentando a chance de 
atingir a demanda de serviços 

que poderia aparecer. Somado 
a isso, realizou algumas ações 
muito intensas junto ao seu  
networking, no sentido de mul-
tiplicar a sua rede de contatos. 

No que diz respeito à gestão 
e à tecnologia, Daniel tem pro-
curado se aprimorar nas tendên-
cias atuais, através da participa-
ção em seminários e congres-
sos, além das iniciativas geradas 
pelas associações das quais faz 
parte. Nesse particular, a FIEB, 
através do SENAI CIMATEC, tem 
sido de grande valor, pois eles 
estão sempre os atualizando de 
tudo o que há de mais inovador 
no Brasil e no mundo. 

Daniel vê com crescente oti-
mismo a situação do Brasil. Acre-
dita que um país como o nosso 
não pode deixar de crescer pelo 
menos de 3% a 5% ao ano, de 
maneira sustentável. “Pelo nosso 
potencial e pelos nossos recur-
sos, temos essa condição. É cla-
ro que precisamos de um pacto 
nacional que nos permita atingir 
objetivos mais amplos do que 
apenas os interesses pessoais. Al-
guma coisa tem evoluído, mas as 
coisas precisam de muitos anos 
para se consolidar”, destaca. 

Para Daniel, a Bahia tem sido 
privilegiada pelas administra-
ções estadual e municipal, se a 
compararmos com outros Esta-
dos e capitais. Segundo ele, são 
dois bons gestores ocupando 
esses cargos e que, indepen-
dentemente de ideologia, estão 
fazendo muitas obras, cumprin-
do os seus compromissos e se 
destacando junto aos seus pares 
no cenário nacional. 

Hoje, ele realiza trabalhos de 
desenvolvimento de negócios 
para diferentes segmentos. “A 
área financeira, de Mineração, 
da Construção Civil… todos 
eles estão otimistas, sinalizando 
crescimento em 2020. Só posso 
compartilhar desse sentimento 
e me preparar para os novos de-
safios”, diz.

Jean Rostand

Refletir é  
desordenar  

pensamentos.  
Sempre temos  

que estar dispostos 
a encarar os  

desafios de forma 
diferente. Afinal,  
o que nos trouxe  

ao presente,  
certamente, é  

distinto do que nos 
levará ao futuro

DC Assessoria Empresarial 
Sócio-diretor 

“
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DIVALDO 
FRANCO

Divaldo Pereira Franco consi-
dera-se um cristão-espírita em 
constante esforço moral para 
superar as suas imperfeições. 
Adepto da doutrina espírita, 
compreendeu, desde muito 
cedo, que o objetivo essencial 
da existência humana é cuidar 
da evolução intelecto-moral, 
como bem acentua a codifica-
ção do Espiritismo. 

Ao tomar contato com a fi-
losofia que preconiza a imor-
talidade da alma e sua comu-
nicação com os seres huma-
nos, a lógica férrea da reencar-
nação e que tem como ética 
moral o pensamento de Jesus, 
descobriu o sentido da vida, 
ao qual vem dedicando o seu 
tempo integral.

Esse entendimento veio de 
forma natural e espontânea, 
através do conhecimento dos 
postulados doutrinários que vi-
cejam como incomparável luz 
na treva da ignorância, como o 
descreve. Além disso, ele tam-
bém entendeu que o significa-
do existencial é o de contribuir 
em favor do grupo social no 
qual o indivíduo se encontra 
colocado para evoluir.

Automaticamente e median-
te esforço, continua adquirindo 
experiência e passa a ocupar, 
mesmo sem dar-se conta, uma 
posição de maior incumbência. 
Tem a consciência da respon-
sabilidade de viver de maneira 
que confirme os conteúdos do 
pensamento espiritual de que 
se faz portador, quando escre-
vendo ou falando sobre a exce-
lência da sua mensagem.

Não agasalha, no entanto, a 
pretensão de exercer qualquer 
liderança, porquanto, como en-
sinado por Jesus, “todo aquele 
que deseje ser maior, faça-se o 
servidor dos outros”. “No pro-
cesso antropossociológico, a 
humanidade se defronta com 
crises periódicas e graves. Tem 
sido assim desde os primórdios 

da cultura de todas as épocas. 
Quando uma nação atinge de-
terminado patamar de desen-
volvimento, automaticamente 
rivaliza com outras que se en-
contram no momentâneo pó-
dio do processo de desenvol-
vimento, especialmente eco-
nômico, nem sempre ideal. Por 
essa razão, surgiram inumerá-
veis movimentos socioeconô-
micos, em sua grande maio-
ria, responsáveis por guerras 
lamentáveis, que matracaram 
profundamente a história da 
humanidade”, pontua.

Ainda segundo Divaldo, a 
partir do período industrial, a 
situação tornou-se mais grave, 
em razão do desemprego, con-
duzindo as massas à fome, ao 
abandono, à revolta, aos movi-
mentos belicosos. Ele acredita 
que um dos setores da socie-
dade em que ainda há muita 
necessidade de evoluir é o da 
Educação, o qual considera um 
valioso instrumento de dignifi-
cação dos seres. 

“Uma sociedade educada 
nos princípios da ética socrá-
tica e cristã edificará uma hu-
manidade justa, na qual todos 
os valores que constituem a 
cultura superior e o sentimen-
to elevado encontrarão guari-
da. Não me refiro aqui à edu-
cação adquirida pelos livros, 
mas àquela que tem a ver com 
a moral, conforme acentuou 
Allan Kardec, pois esse instru-

mento é o maior adversário do 
materialismo e da crueldade”, 
explica.

“A Mansão do Caminho é 
uma experiência educacio-
nal dessa natureza. Recebe a 
mulher gestante que se sub-
mete a exames pré-natais e 
tem a criança em nossa Casa 
de Parto Natural. A criança é 
encaminhada à creche, depois 
ao Jardim de Infância, ao En-
sino Fundamental e ao Médio. 
Simultaneamente, os alunos 
participam de programas edu-
cacionais que os profissiona-
lizam, aprendem artes e pre-
param-se para a vida adulta. 
Todo esse labor é absoluta-
mente gratuito, inclusive o uni-
forme, a alimentação e todas 
as necessidades que se fazem 
indispensáveis. São adminis-
trados cursos e encontros com 
os seus pais, de modo a contri-
buir em favor da família, essa 
célula básica da sociedade”, 
ressalta.

Divaldo fundou a Mansão do 
Caminho juntamente com Nil-
son de Souza Pereira, em 15 de 
agosto de 1952. Seu primeiro 
prédio situava-se na Rua Ba-
rão de Cotegipe, no bairro da 
Calçada, em Salvador. Todavia, 
somente no ano de 1955 foi 
adquirido o terreno onde seria 
construída a sua sede atual, no 
bairro do Pau da Lima, também 
na capital baiana.

Na instituição já foram edu-
cadas mais de 100 mil crian-
ças, que passaram pelas esco-
las desde o ano da sua funda-
ção. Ademais desses labores 
educacionais, a Mansão man-
tém um ambulatório médico-
-dentário e oferece assistência 
social com cestas básicas a 
doentes e idosos, para todas 
as pessoas sem distinção de 
raça, de credo ou de qualquer 
outra condição. Seu principal 
objetivo é servir conforme en-
sinou Jesus Cristo.

Faze  
sempre o  

bem e serás 
feliz

Divaldo Franco

Mansão do Caminho 
Presidente 

“ “
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dade, no entretenimento e até na 
forma de nos alimentarmos. Não 
tem como pensar no futuro sem 
emergir no universo virtual”, co-
menta. 

Com relação à comunicação 
impressa, Eduardo pensa que 
os empreendedores do futuro 
devem estar preocupados em 
entregar bons produtos e servi-
ços, mas também em deixar um 
mundo melhor para os seus filhos 
e netos. “Investimos em tecnolo-
gia UV para a impressão de subs-
tratos sustentáveis e estamos 
lançando a linha ECOZOOM, em 
que lonas de PVC e tecidos se-
rão totalmente recicláveis, con-
tribuindo para o meio ambiente 
e pensando no futuro do plane-
ta. Espero que o mercado abra-
ce essa proposta, para fazer da 
mídia exterior um meio de vida 
e contribuir para um mundo me-
lhor”, revela.

Já pensando no turismo da 
nossa região, ele criou a Rota 99, 
que tem como objetivo fazer da 
Estrada do Coco - Linha Verde 
um destino turístico com painéis 
que possam interagir com os vi-
sitantes. “Em maio deste ano, 
vamos inaugurar a maior casa 
de eventos do Nordeste, o Ar-
mazém Convention, no Parque 
Shopping da Bahia, que, além 
de grandes shows, receberá um 
centro de convenções para feiras, 
congressos e eventos corporati-
vos. Também trouxemos para a 
Bahia o novo conceito de hospe-
dagem, eco-friendly hotel bouti-
que, promovendo uma hotelaria 
de maneira sustentável à beira-
-mar e com serviços 5 estrelas: o 
Villa Kandui, em Taipu de Fora”, 
ressalta o empresário. 

 “Não paramos de pensar em 
crescer e expandir. Para conti-
nuar avançando, nós, empreen-
dedores, temos que sair da som-
bra, arriscar, aplaudir quem tem 
coragem e incentivar os que 
ainda estão descobrindo o seu 
potencial”.

Especial Business

EDUARDO 
MARIANO

Eduardo Mariano se descreve 
como um empreendedor com 
visão do futuro. Potencializar o 
crescimento dos seus negócios 
sempre foi a sua principal meta. 
“Durante toda a minha vida pro-
fissional, o sentimento que me 
envolve é o de mudança para 
melhor”, pontua.

Desde muito jovem trabalhou 
em empresas alemãs (Cyclop/ 
VW/ Basf/ Acrilex) e nesse iní-
cio de jornada aprendeu que 
sozinho você não é nada e que 
valorizar uma equipe faz o re-
sultado do trabalho crescer e 
render com sucesso. “Minha vo-
cação é empreender, gosto de 
observar as características que 
envolvem o mercado. Adquiri 
com persistência, dedicação e 
visão de mercado as expertises 
desenvolvidas nos seguimentos 
em que atuo. Somos capazes e 
altamente adaptáveis para ter-
mos vocação na área que nos 
interessar”, destaca.

Tudo começou com uma vi-
sita a Barcelona que lhe rendeu 
uma ideia fixa sobre o modelo de 
tecnologia de impressão ainda 
inédito no Brasil: a serigrafia de 
grandes formatos. A oportunida-
de de colocar em prática as suas 
pesquisas sobre a área surgiu 
com a chegada de duas grandes 
empresas multinacionais de mí-
dia exterior no país. Elas abriram 
caminho para a Zoom Imagem 
começar a produzir cartazes para 
mobiliário urbano, sendo Salva-
dor a primeira praça brasileira a 
adotar esse tipo de publicidade. 

Além da criatividade e da pai-
xão pelo que faz, Mariano pensa 
que o seu principal feito foi pro-
mover a ligação de cinco negó-
cios em um: impressão de gran-
des formatos, a produção de 
eventos, entretenimento, mídia 
exterior e hotelaria. 

Para o empreendedor, os anos 
de 2017 e 2018 foram de questio-
namentos para o pequeno e mé-
dio empresário. “Crises econômi-

cas fazem parte do capitalismo, a 
verdade é que o empreendedor 
deve analisar e lidar com as va-
riáveis que os gráficos de pes-
quisas apontam. Em 2013, com a 
análise do mercado, era previsto 
que a Região Nordeste sofreria 
com uma crise, mais do que o Sul 
e Sudeste. Dessa maneira, foca-
mos em investimentos na pro-
dução de mídia exterior em São 

Paulo, que, sem dúvida, move o 
mecanismo do país. Investimos 
em tecnologia, capacitação téc-
nica e espaço físico e, por conta 
dessa estratégia, ficamos ao lado 
dos maiores players de publicida-
de do mundo; assim, passaram a 
nos enxergar como empresa na-
cional e conquistamos grandes 
contas de empresas no ramo da 
cervejaria, telefonia, varejo e edu-
cação”, destaca.

Nessa última década, o mun-
do entrou em uma transforma-
ção impressionante, a tecnologia 
avançou de tal forma que as in-
formações agora são instantâ-
neas. Com o avanço da internet, 
os negócios se tornaram pre-
ferencialmente escaláveis, isso 
fez nascer uma nova forma de 
energia no mundo dos negócios: 
as startups. “Já estamos nos ha-
bituando a consumir quase tudo 
via internet, na música, na mobili-

Um mundo  
melhor se  

constrói de  
sonhos e  

realizações,  
fazendo bem 

feito o que deve 
ser feito

Eduardo Mariano

Zoom Imagem
Sócio-diretor 

“

“
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Mundial de Endometriose, cuja 
realização na Bahia ocorreu 
em 1994), ou pela miomatose. 
O primeiro caso de regressão 
de mioma seguida de gravidez 
relatado na literatura médica 
internacional foi de sua autoria, 
publicado em 1982.

Foi um dos fundadores no In-
ternational Committee for Con-
traceptive Research (ICCR), do 
Population Council, que se des-
tacou no desenvolvimento de 
métodos contraceptivos como 
os dispositivos intrauterinos me-
dicados com cobre e o implante 
hormonal subdérmico com levo-
norgestrel, o Norplant.

Na Faculdade de Medicina 
criou a disciplina de Reprodu-
ção Humana, única no Brasil, 
da qual se tornou professor ti-
tular desde a sua criação até a 
sua aposentadoria aos setenta 
anos de idade.

Atualmente, exerce o cargo 
de presidente de uma clínica-
-modelo em Planejamento Fa-
miliar, em Salvador, o Centro de 
Pesquisas e Assistência em Re-
produção Humana (CEPARH). 
Durante toda a sua carreira, 
sempre focou na saúde da mu-
lher. Sua atuação, atualmente, 
inclui presidir o Grupo Econômi-
co Vida Longa, que é formado 
pela Clínica Elsimar Coutinho, 
Elmeco (farmácia de manipula-
ção de implantes hormonais) e o 
braço agropecuário. 

“Na clínica, trabalhamos to-
dos os dias para nos manter-
mos como centro de referência 
e excelência no tratamento de 
patologias hormonalmente de-
pendentes, e junto com a Elme-
co desenvolvemos pesquisa e 
inovação. Nos próximos anos, a 
tendência é de investimentos em 
tecnologia que possam agregar 
valor e sustentabilidade aos nos-
sos atemporais tratamentos e, 
consequentemente, uma maior 
comodidade aos nossos pacien-
tes”, finaliza Elsimar.  

Especial Business

ELSIMAR  
COUTINHO

Elsimar Metzker Coutinho nas-
ceu no dia 18 de maio de 1930, 
em Pojuca, na Bahia. Lá, iniciou 
os seus estudos, tendo concluí-
do o secundário no Colégio do 
Estado da Bahia, em Salvador. 
Seguindo o exemplo do pai, 
médico e farmacêutico reno-
mado, por quem tinha enorme 
respeito e admiração, decidiu 
estudar Farmácia e Medicina. 
Cursando a Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), graduou-
-se em Farmácia e Bioquímica 
em 1951 e em Medicina em 1956. 
Em seguida, fruto de uma bolsa 
conjunta dos governos brasilei-
ro e francês, foi estudar com o 
professor Claude Fromageot, 
na Sorbonne, Universidade de 
Paris. Na França, interessou-se 
pelo estudo do mecanismo de 
ação dos hormônios, assunto 
ao qual se dedica até hoje. 

Retornando, o Dr. Elsimar tor-
nou-se professor associado de 
Fisiologia na Escola de Farmácia 
da UFBA, mas por pouco tem-
po, pois logo foi convidado a ser 
fellow da Fundação Rockefeller 
na área da Endocrinologia Re-
produtiva, tendo trabalhado no 
Rockefeller Institute for Medical 
Research de Nova Iorque, hoje 
Rockefeller University, com no-
mes de expressão da área como 
os professores A. Csapo e G. 
Corner, este último o descobri-
dor da progesterona.

Também na UFBA, tornou-
-se o diretor de Pesquisas Clí-
nicas da Maternidade Escola, 
fazendo desse serviço a Ma-
ternidade Climério de Oliveira, 
em Salvador, o primeiro centro 
de referência para estudos e 
pesquisas na área da Reprodu-
ção Humana da Organização 
Mundial da Saúde no Brasil.

No início dos anos 1960, estu-
dando o emprego de substân-
cias progestínicas na prevenção 
do trabalho de parto prematuro, 
Dr. Elsimar descobriu e descre-
veu o efeito anticoncepcional 

da medroxiprogesterona (MPA), 
chegando então a propor em 
seus trabalhos clínicos os pri-
meiros anticoncepcionais injetá-
veis, utilizando a substância pro-
gestagênica isoladamente por 
períodos de três e seis meses, ou 
em combinação a um compo-
nente estrogênico, constituindo-
-se um contraceptivo injetável 
de uso mensal (Ciclofem).

A partir daí, despontou para 
tornar-se uma das maiores au-
toridades na Endocrinologia da 
Reprodução e no Planejamen-
to Familiar, tendo desenvolvido 
além do primeiro anticoncep-
cional injetável de efeito prolon-
gado (Depo Provera), a primeira 
pílula anticoncepcional conten-
do norgestrel, que é hoje o pro-
gestínico mais usado do mundo, 
seguida da primeira pílula de 
dosagem reduzida. Ele também 
desenvolveu implantes hormo-
nais de efeito prolongado. 

Outro fruto de suas pesqui-
sas foram os tratamentos de 
infertilidade provocada pela 
endometriose (condição na 
qual se tornou autoridade mun-
dial, presidindo o 4o Congresso 

  Um cara de 
 sorte, que  

nunca parou  
de trabalhar e  

estudar a  
respeito da  

existência da  
natureza da  
vida, sempre  

em busca  
de respostas 

para suas  
inquietações

Elsimar Coutinho

Clínica Elsimar Coutinho
Sócio-diretor e médico 

“

“
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FÁBIO 
LIMA

Clichês à parte, Fábio Lima é um 
homem movido a desafios. Gos-
ta de produzir e realizar, com 
compromisso e ética. Sempre 
teve coragem de buscar o novo, 
e sua carreira ilustra bem isso. 
Formado em Publicidade, com 
especialização em Gestão da In-
formação, militou por mais de 18 
anos no Marketing Político-Insti-
tucional. Participou de diversas 
campanhas eleitorais para os car-
gos de governador, deputados 
federais e estaduais e prefeitos.

Atuou com o relacionamen-
to institucional em contratos 
publicitários com prefeituras, 
Câmara de Vereadores e com 
o Governo do Estado. Toda  
essa experiência lhe garantiu 
expertise para atuar como ges-
tor de crises de imagens para 
os mais diversos segmentos de 
clientes públicos e privados. 

Foi diretor da Associação 
dos Dirigentes de Marketing e 
Vendas da Bahia (ADVB-BA) e 
conselheiro por dois mandatos 
do Conselho de Comunicação 
do Estado da Bahia, além de di-
rigir veículos de comunicação, 
sendo sócio-fundador da Rede 
de Rádios Tudo FM e do portal 
de notícias Bahia.ba.

Há alguns anos, mergulhou 
na área de investimentos e se 
tornou sócio da Arazul Capital, 
onde atua no desenvolvimento 
de oportunidades de serviços 
financeiros através do Mercado 
de Capitais, Asset Management e 
Wealth Management, com o foco 
no mercado nacional e nas fron-
teiras de crescimento do Brasil. 

Também faz parte da job des-
cription de Fábio na Arazul Capi-
tal o relacionamento institucio-
nal do grupo com as entidades 
governamentais, associações 
setoriais e meios de comunica-
ção social. Atualmente, ocupa a 
Diretoria de Relacionamento Ins-
titucional do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Finanças – ca-
pítulo Bahia (IBEF Bahia). Para 

Fábio, o Brasil vem atravessando 
uma severa e longeva crise insti-
tucional, política e financeira, que 
impactou quase a totalidade das 
empresas brasileiras. 

“No caso da Arazul Capital, 
por ser uma plataforma de ser-
viços financeiros, somos afeta-
dos diretamente pelo humor do 
empresariado e dos investidores 
pessoas físicas. As crises são cí-
clicas e tenta-se construir um 

entendimento com os clientes 
de que quem prevê e se prepa-
ra para a próxima crise sai mais 
forte dela. Para a empresa, 2017, 
2018 e 2019 foram anos de in-
tensa estruturação interna. Áreas 
foram reformuladas; foi melho-
rada a produtividade; novas li-
cenças foram conquistadas; fo-
ram abertos novos escritórios; 
foram construídas pontes com 
a Europa, os EUA e os Emirados 
Árabes; empresas foram absorvi-
das; e ampliou-se o ecossistema 
de serviços. Enfim, trabalhamos 
pesado para ofertar serviços de 
excelência aos nossos clientes”, 
destaca Fábio.

“O mundo e as vidas vêm se 
transformando muito. Hoje, a 
maior rede de hospedagem não 

tem hotéis, é o Airbnb; a maior 
rede de táxis não tem carros, é a 
Uber; a maior empresa de foto-
grafia não vende mais câmeras e 
nem revela fotos, é o Instagram; 
a maior rede de comunicação é 
o WhatsApp, que enfrentou os 
maiores grupos de telefonia do 
mundo. Tudo isso em apenas dez 
anos. Ou seja, continuar fazendo 
o que sempre foi feito, da forma 
como sempre vinha sendo feito, 
não necessariamente produzirá 
os resultados positivos de outro-
ra. Esse é o mindset da compa-
nhia”, pontua. 

Fábio está otimista com o 
Brasil para os próximos anos. 
A economia aponta para a ma-
nutenção da SELIC baixa e da 
inflação controlada. Esse cená-
rio deixa o investidor em uma 
situação menos confortável e 
o força a buscar investimentos 
mais sofisticados, como forma 
de manter o poder de compra 
da liquidez investida. Por outro 
lado, as empresas estão cada 
vez mais buscando o mercado 
de capitais, posto que conse-
guiu estruturar operações de 
funding com modelagem cus-
tomizada. Soma-se a isso a re-
dução da oferta de crédito dos 
bancos de desenvolvimento/
fomento. Segundo estudos 
de 2019 do Centro de Estudos 
de Mercado de Capitais (CE-
MEC), as ofertas de crédito do 
BNDES caíram para R$ 63,8 
bilhões, enquanto que o mer-
cado de capitais financiou R$ 
250,7 bilhões, o dobro do ano 
de 2013, auge do crédito.

Outros fatores que movi-
mentarão positivamente o 
mercado de capitais são as 
privatizações e as concessões 
de infraestrutura, que estão 
sendo planejadas por alguns 
governos estaduais e pela 
União. Áreas como saneamen-
to, sistemas viários e ferrovias 
são projects finances intensos 
em capital.

Precisamos  
ampliar o círculo 

virtuoso de  
negócios na 
Bahia. Nossa  
região é rica  

em desenvolvi-
mento de  

oportunidades, 
mas tem  

pouco acesso 
 à liquidez

Fábio Lima

Arazul Capital 
Head de Relacionamento Institucional 

“

“
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Conselho Editorial da Revista 
Marketing.

Os anos de 2017 e 2018, para 
ele, impactaram todas as em-
presas. Foi necessário se equi-
librar no arame para começar 
a respirar no segundo semestre 
de 2019. E as coisas só começa-
ram a melhorar porque a econo-
mia começou a se movimentar. 
Por conta disso, Fernando afir-
ma que está entrando em um 
processo mais virtuoso de con-
quista de clientes e de aumento 
de rentabilidade. Mudou a estra-
tégia da empresa e consolidou 
as operações fora de Salvador, 
indo para Estados como Rio 
de Janeiro, Pernambuco e São 
Paulo, conquistando novos con-
sumidores. Então, o ano de 2019 
já foi de colheita de melhores 
resultados.

A única maneira de manter 
um negócio vivo, para Barros, é 
através da inovação. “Se o indiví-
duo não se preocupa em acom-
panhar o tempo e inovar, ainda 
mais neste período em que vive-
mos, em que o que é novo hoje 
amanhã está velho, acaba fican-
do para trás. Embora haja neste 
momento um fenômeno curio-
so, que está sendo objeto de mi-
nha reflexão e talvez escreva um 
artigo sobre isso, que tem como 
título: “Perdidos na Selva”, pois 
é impressionante como há a ne-
cessidade de integrar as culturas 
da propaganda on-line e off-line 
e das mídias no geral. É preciso 
fazer um branding de todas as 
maneiras que temos de comu-
nicar, que cada dia são maiores. 
Um exemplo são as plataformas 
de streaming, que são a base e 
talvez sejam o futuro”, frisa. 

Para o futuro, Barros acredi-
ta que os próximos anos serão 
ainda melhores se forem conso-
lidadas algumas fases que o go-
verno espera resolver junto com 
o Congresso, não tem dúvidas 
que haverá espaço para o cres-
cimento e a prosperidade.

Especial Business

FERNANDO 
BARROS

Fernando Barros é publicitário 
e, desde antes de entrar na fa-
culdade, sempre se interessou 
por conhecer anúncios e pres-
tava atenção nos comerciais 
de TV, então, desenvolveu essa 
grande paixão e fascínio pela 
propaganda. Fez faculdade de 
Comunicação e cursou Admi-
nistração até o quarto ano. Nun-
ca fez outra coisa: seu negócio é 
fazer propaganda, fazer comu-
nicação.

Formado em Comunicação e 
Jornalismo e Gerência de Negó-
cios pela Faculdade de Gestão e 
Negócios, ele ingressou na Pro-
peg em 1973 como executivo de 
atendimento, tendo chegado à 
presidência no ano de 1990. Na 
empresa, foi um dos principais 
responsáveis pelo seu sucesso e 
crescimento. 

“A Propeg é a grande jorna-
da profissional da minha vida. 
Ela foi fundada por Rodrigo Sá 
Menezes e seu pai, Dr. Oswaldo 
Sá Menezes. O que me encanta-
va na agência era a propriedade 
que existia de fazer o melhor, de 
ser uma empresa melhor e tão 
criativa. Defendíamos muito o 
aspecto de que existia boa pro-
paganda na Bahia, tanto quan-
to no Sul do país, tinha até um 
slogan que dizia o seguinte: ‘A 
Bahia exporta talento, tem sen-
tido importar propaganda?’. De 
lá para cá, sobrevivemos, pois 
nunca deixamos de manter esse 
rumo e compreender que o que 
faz uma agência de propaganda 
não envelhecer é buscar estar 
sempre à frente. Aqui, aconte-
cem coisas inimagináveis, pois 
se tem uma coisa que morre-
mos de medo é de ficar para 
trás”, ressalta. 

Barros também foi responsá-
vel pelo planejamento de comu-
nicação e criação de inúmeros 
projetos de sucesso para gran-
des empresas e entidades e ain-
da para os Governos Estadual e 
Federal. Além disso, palestrou 

em diversos ciclos de Marke-
ting e Propaganda e Marketing 
Político. E nesse meio obteve 
bastante êxito. “Minha relação 
com a política foi acidental. Nós 
atendíamos governos e eles 
eram liderados por políticos, 
além disso, também havia as 
eleições. Comecei a desenvolver 
interesse e a estudar o assunto, 
de lá para cá foram várias cam-
panhas, com vários protagonis-
tas, das 36 que fizemos, perde-

mos apenas 3. Todavia, não so-
mos uma agência de marketing 
político, somos uma empresa 
de comunicação e propagan-
da. Eventualmente, fazemos o 
trabalho fora da Propeg, pois a 
marca não faz esse tipo de cam-
panha. Quem a faz sou eu, junto 
com alguns companheiros que 
trabalham na empresa”, sinaliza.

Ao longo da sua carreira, re-
cebeu inúmeros prêmios, entre 
eles o de Publicitário do Ano 
pelo Prêmio Colunistas Norte/
Nordeste. Em 2005, destacou-
-se como Homem de Marketing 
da Bahia, prêmio conferido pelo 

A melhor  
coisa que a  
gente pode  

fazer para viver 
melhor, para  
ter sucesso, é 

achar que  
ainda sabe  

pouco e  
que ainda há 
muito para 
aprender
Fernando Barros

Propeg Comunicação 
Presidente do Conselho 

“

“
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ção e mestrado, inclusive no 
exterior, para os sócios. “Pro-
curo incutir nos meus sócios 
o dever de organização, do 
prazo útil, da pesquisa segura 
e eficiente, buscando o êxito 
em vigor da atuação profis-
sional. Para mim, todo o meu 
trabalho é final de ‘Copa do 
Mundo’”, destaca, com entu-
siasmo, o advogado.

Por tudo o que lê e acom-
panha em revistas, informes e 
jornais especializados na área 
empresarial de diversos seg-
mentos da economia, Fernan-
do tem plena convicção que 
os anos duros da economia 
passaram e que teremos um 
giro fantástico para a pros-
peridade, com a estabilização 
do mercado e o consequente 
crescimento exponencial do 
PIB, pelos próximos anos. “E 
aí eu falo, especificamente, 
do comércio exterior, sem me 
esquecer das reuniões com 
empresários e dos órgãos dos 
quais faço parte como conse-
lheiro”, comenta. 

“Contribuímos para esse 
novo mercado, com consul-
toria e planejamento tribu-
tário e aduaneiro eficientes e  
seguros, visando à redução 
legal da pesada e abusiva  
carga tributária praticada no 
Brasil, que afronta a Constitui-
ção Federal, diuturnamente, 
bem como a tratados interna-
cionais dos quais o país é sig-
natário”.

Ele afirma que foi seguindo 
o “flow” de fazer o que sempre 
lhe deu prazer e se convenceu 
de que viverá a Advocacia até 
os seus últimos dias. “Quanto 
às vitórias retumbantes e o 
consequente glamour na área, 
sempre entendi que não de-
viam existir. É um estado de 
coisas que passam rápido... e 
se não vierem outras tantas? 
Sempre preferi transitar no  
“hi-low””, finaliza.

Especial Business

FERNANDO 
NEVES

Fernando Neves é um advo-
gado absolutamente vocacio-
nado pela inspiração e trans-
piração profissional de seu 
pai, também advogado, Pedro 
Fernandes das Neves, e pelo 
espírito empreendedor, estra-
tégico e guerreiro de sua mãe, 
Geneth da Silva Neves.

“Aprendi desde cedo com 
eles que tais características 
não bastavam, mas que, como 
em qualquer outra profissão, 
são fundamentais a ética e a 
dedicação à missão que nos é 
confiada”, pontua.

Desde cedo ele se viu - an-
tes mesmo de adentrar a Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA), em 1985, para fazer o 
curso de Direito - estagiando 
na Procuradoria Fiscal do Es-
tado aos 15 anos, por condu-
to do desembargador Jorge 
Bastos Moreira, que atendeu 
à notória e pulsante vontade 
de Fernando de se aproximar 
do Direito. “Em resumo, acre-
dito que minha vocação é ina-
ta, independentemente de ter 
crescido em uma família com 
advogados e juízes. É uma 
paixão que se renova todos os 
dias”, salienta.

Após a conclusão do curso, 
fez pós-graduação em Direito 
Tributário, de Regulação de 
Petróleo e Gás, Metodologia 
do Ensino Superior na FAPEX/
UFBA, Direito Previdenciário 
de Custeio na Universidade 
Gama Filho, Direito Aduaneiro 
na Universidade Candido Men-
des, ambas no Rio de Janeiro, 
e, por fim, doutorado em Ciên-
cias Jurídicas com concentra-
ção em Direito Aduaneiro na 
Pontifícia Universidade Ca-
tólica – PUC de Buenos Aires 
– Argentina. Fernando tam-
bém é ex-professor de Direito  
Tributário e Aduaneiro na  
UNIBAHIA.

Ao longo de 30 anos de 
efetiva e intermitente Advoca-

cia tributária e aduaneira, ob-
teve alguns relevantes êxitos, 
inclusive com repercussão na-
cional. Advogado pioneiro em 
obtenção de liminares, sen-
tenças e acórdãos positivos a 
nível Brasil, referentes à efeti-
vação da Lei de Modernização 
dos Portos, à intervenção no 
Banco Econômico S/A, à re-
tenção dos cruzados novos e 
à liberação do SISCOMEX con-
vencional, ilegalidade da taxa 
de escaneamento de contêi-
neres, tendo, ainda, diversos 
trabalhos comprovadamente 

pioneiros no Brasil com êxito 
na área aduaneira e tributação 
no comércio exterior.

“Apesar da crise que asso-
la a economia como um todo 
nos últimos cinco anos, enten-
do que pelo fato de exercer, 
prioritariamente, a advocacia 
tributária do comércio exterior 
e a aduaneira, áreas bastante 
específicas e a nível nacional, 
o nosso escritório não sofreu 
tanto quanto outras áreas do 
Direito. Ao revés, experimen-
tou um crescimento, notada-
mente no ano de 2018”, frisa.

Para tanto, a Advocacia 
Fernando Neves investiu em 
TI (Tecnologia da Informa-
ção) com os sistemas mais 
avançados de controle e im-
pulsionamento dos processos, 
comunicação com clientes, 
adaptação a todos os siste-
mas judiciais em prática e fi-
nanciamento de pós-gradua-

Conhece-te, 
aceita-te,  
supera-te 
Santo Agostinho

Fernando Neves Advogados Associados
Sócio-diretor 

“ “
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FRANCISCO 
CATELINO

Uma pessoa de hábitos simples, 
muitos amigos, voltado sempre 
para a família e para o trabalho. 
É assim que se descreve Fran-
cisco Catelino, formado em Di-
reito pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). 

Filho de um comerciante 
espanhol, Francisco começou 
a trabalhar com carteira assi-
nada aos 13 anos. Ainda mui-
to jovem, ingressou no serviço 
público federal na UFBA, onde 
desempenhou variadas fun-
ções, com êxito. 

Foi assessor de diversos rei-
tores, subchefe do Gabinete da 
Reitoria, superintendente estu-
dantil e chefe do Gabinete da 
Vice-Reitoria. Já no Governo 
da Bahia foi assessor-chefe da 
Secretaria da Fazenda e subse-
cretário em exercício da pasta. 
Na Prefeitura de Salvador, foi 
diretor-geral de Comunicação 
Social. 

Em sua trajetória na iniciati-
va privada, atuou como asses-
sor jurídico da diretoria da Rede 
Bahia, assessor da diretoria da 
Construtora MRM, assessor da 
presidência da Faculdade de 
Tecnologia e Ciência (FTC), as-
sessor da presidência da Car-
ballo Faro Import, diretor do 
Instituto das Advogadas da 
Bahia (IAB) e membro de seu 
Conselho Superior.

E não para por aí. Catelino 
também assessorou a direto-
ria da Perini, a Faculdade Ruy 
Barbosa, a Record TV Itapoan, 
o CETEAD e a mantenedora 
da Universidade Jorge Amado 
(UNIJORGE). Entre as suas vá-
rias participações em conselhos 
administrativos, são destaques 
o Conselho de Administração 
da Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional, o Con-
selho Curador da FUNOES, o 
Conselho Administrativo da Su-
perintendência de Construções 
Administrativas da Bahia (SU-
CAB) e o Conselho Social da 

Vida Universitária da UFBA.
No escritório de Advocacia 

que também leva o seu nome, 
Catelino ajudou a implementar 
uma sólida experiência na práti-
ca de planejamento e reestrutu-
ração empresarial, societária e 
tributária, posicionando as em-
presas para lidarem com a di-
nâmica de mercado, seja em re-
cessão ou aquecimento, asses-
sorando o desenvolvimento de 
negócios ou a sua readequação. 

“Ainda que cientes de todas as 
turbulências dos últimos anos, 
conseguimos manter o foco e 
enfrentar esse período de cri-
se com muito trabalho”, afirma. 
Superar obstáculos faz dele um 
grande executivo. 

O Ayres Catelino Pimentel 
participou, no último ano, de es-
truturações relevantes no mer-
cado nacional de fusões e aqui-
sições. Eles foram responsáveis 
por assessorar investidores eu-
ropeus e asiáticos na compra 
de ativos no Brasil. Com isso, 
Francisco diz ter percebido um 
aquecimento e a atratividade 
dos ativos nacionais. 

Assim, acreditando na reto-
mada da economia e no aque-
cimento do mercado interno, o 

escritório segue promovendo 
debates sobre o ambiente em-
presarial brasileiro. Em outubro 
de 2019, os sócios comparece-
ram à Jornada Brasil-España, 
em Barcelona, falando justa-
mente sobre os aspectos tribu-
tários e societários relevantes 
para a realização de investi-
mentos no Brasil.

“Atualmente, o nosso país 
enfrenta uma transição que 
considero ser necessária. Refor-
mas estruturantes estão sendo 
debatidas e, pouco a pouco, 
podemos identificar mudanças 
em premissas que fomentam a 
reforma do mercado e do am-
biente empresarial, como um 
todo. Meu sócio Washington Pi-
mentel esteve no ano passado 
palestrando para empresários 
espanhóis, na Jornada Brasil-
-España. Com isso, pude per-
ceber que essa é a sensação de 
todos os players internacionais: 
o nosso país segue os passos 
para tornar o ambiente empre-
sarial mais propício para inves-
timentos e desenvolvimento”, 
destaca Catelino.

 Muitos são os títulos conce-
didos a Catelino em reconheci-
mento ao seu desempenho nes-
sas diversas áreas ao longo da 
sua experiência profissional, en-
tre eles: confrade da Base Aé-
rea de Salvador; amigo da Polí-
cia Federal; amigo da Fundação 
dos Deficientes do Sul da Bahia; 
amigo da Agência de Inteligên-
cia Brasileira (ABIN); amigo da 
Marinha; Irmão da Santa Casa 
de Misericórdia; e amigo do Sin-
dicato dos Policiais Federais da 
Bahia (SINDIPOL). 

“Não gosto muito de falar de 
mim, mas se tem uma coisa que 
posso dizer é que tracei e ba-
seei a minha trajetória na cons-
trução de pontes, visando fazer 
o bem para todos. Bom, esse 
sim é o meu grande legado”, fi-
naliza, com gratidão, Francisco 
Catelino.  

   Encarar a vida 
pela frente.  

Sempre. Encarar 
a vida pela  

frente, e vê-la 
como ela é. Por 

fim, entendê-la e 
amá-la pelo que 
ela é. E depois 

deixá-la  
seguir   

Virginia Woolf

ACPS Ayres Catelino Pimetel Advogados
Sócio 

“

“
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FRITZ
PAIXÃO

Ousado, perspicaz e antenado, 
é assim que o empreendedor 
Fritz Paixão se descreve. Forma-
do em Fisioterapia, logo trocou 
a área de Saúde pelos negócios. 
A primeira empreitada foi no 
ramo de piscicultura (criação 
de peixes) em Paulo Afonso, 
que para ele acabou não dando 
muito certo. Após uma chuva 
torrencial, a hidroelétrica abriu 
as comportas e pôs fim ao seu 
sonho de produção de tilápias; 
ele perdeu a sua produção intei-
ra, cerca de 30 toneladas. 

Posteriormente, foi morar no 
Rio de Janeiro e começou a es-
crever formatos de programas 
de TV para o Multishow, e mais 
tarde acabou sendo contratado, 
mas como apresentador. Sua 
veia empresarial ainda falava 
mais alto e ele se associou, em 
novembro de 2014, em Salvador, 
à Autoclean, empresa especiali-
zada em lavagem automotiva 
para condomínios residenciais.

Com a demanda crescente, 
percebeu um nicho com grande 
potencial, a limpeza e a imper-
meabilização de estofados, e 
logo fundou a CleanNew, no iní-
cio de 2015. Em pouco tempo, 
começou a atender algumas ce-
lebridades como Luciano Huck, 
Ivete Sangalo, Roberto Justus, 
entre outros, e viu o nome da 
sua instituição rodando as con-
tas de Instagram dos influencers 
em todo o Brasil. 

A empresa surgiu para ser 
um novo conceito em imper-
meabilização e higienização de 
estofados. E utilizando maté-
rias-primas de alta qualidade - 
com o que há de mais moderno 
na área têxtil - desenvolveu um 
serviço único e inovador cha-
mado de blindagem, que pode 
aumentar em até três vezes a 
vida útil do estofado. Por meio 
da nanotecnologia, a CleanNew 
trouxe para o Brasil um sistema 
exclusivo que atende os clientes 
mais exigentes, sempre preser-

vando as características origi-
nais do tecido, não alterando a 
sua textura e cor.

Fritz formatou o seu modelo 
de negócios para franchising, 
virou uma referência no seg-
mento, sendo, inclusive, pre-
miado pela Revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios 
em 2019, estando entre as 10 
melhores empresas no setor de 

limpeza do Brasil. Assim, expan-
diu o seu negócio para o exte-
rior, estando presente hoje em 
cinco países. Recentemente, 
inaugurou uma filial em Miami, 
onde mora atualmente.  

Nos anos de 2017 e 2018, seu 
principal desafio não foi a eco-
nomia, pelo contrário, a empre-
sa cresceu exponencialmente e 
acabou seguindo na contramão 
da crise. Enquanto a economia 
do Brasil recuava e os franquea-
dores do país, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Franchising 
(ABF), cresciam 7%, o índice da 
CleanNew surpreendia a todos, 
fechando 2017 em um patamar 
incrível de crescimento, cerca 
de 300%. Um dos fatores res-
ponsáveis por esse número é o 
seu modelo de negócio ousado, 
inovador, focado em um públi-
co que não sofria tanto com a 
queda da economia: a classe A. 
Fritz Paixão enfatiza que foi o 

ano da consagração. 
Em 2018, ele se reinventou, 

investiu em tecnologia e teve 
a ousadia em dar um passo 
mais alto. Dessa vez, fora do 
país, rumo à Colômbia. Por ter 
uma economia e uma cultura 
muito parecidas com a brasi-
leira, a aceitação dos serviços 
da empresa acabou sendo exi-
tosa por lá. Foi um passo im-
portante para o que viria logo 
depois: a implantação de uma 
máster franquia em países de 
primeiro mundo como os EUA 
e a Espanha. 

O ano de 2020 chegou e 
com ele mais um grande desa-
fio: reformular-se. Tendo isso 
em vista, a CleanNew fechou 
uma parceria com uma das 
principais marcas de mobiliário 
de alto padrão do mundo, a Ar-
tefacto, que possui 25 pontos 
de vendas no Brasil e está há 
três nos Estados Unidos. A ex-
celência no serviço e o sistema 
exclusivo com nanotecnologia, 
que pode aumentar a vida útil 
de um estofado em até três ve-
zes, pilares da CleanNew, serão 
oferecidos para os exigentes 
clientes da Artefacto em todas 
as suas lojas. A blindagem tam-
bém estará presente na maior 
parte das mostras produzidas 
pela fabricante de móveis, que 
acontecem em, pelo menos, 
nove Estados no nosso país. 

“A parceria também faz parte 
de uma estratégia para incre-
mentar ainda mais a reputação 
da empresa em um momento 
em que estamos entrando na 
Europa e planejando a entrada 
no Oriente Médio, além de con-
solidar o nosso negócio na Ar-
gentina, nos Estados Unidos e 
Colômbia.”, finaliza Fritz.

E mesmo com um longo ca-
minho a ser trilhado, o empreen-
dedor destaca que quando você 
faz o que ama, o êxito e o suces-
so são apenas uma questão de 
tempo e oportunidade.

O maior  
desafio do  

empreendedor 
não é vencer  

o seu 
 concorrente, 
mas, sim, a si 

mesmo
Fritz Paixão

CleanNew
CEO

“
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Gerta Angélica Schultz Qua-
dros Côrtes tem na escrita uma 
paixão. Baiana, também de ori-
gem germânica, nasceu em Sal-
vador em 1974. Graduada em 
Direito pela Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), é também 
especialista em Direito do Tra-
balho e pós-graduada em Direi-
to Civil e Processual Civil.

Ao longo de 20 anos de atu-
ação no Direito, na área traba-
lhista, ficou à frente de grandes 
sindicatos e acumula anos de-
dicados à docência em cursos 
de graduação e especialização. 
Gerta sempre entendeu que 
constava no seu destino a de-
dicação ao coletivo, compre-
endendo que a coisa pública é, 
por essência, de todos nós, em 
direitos e deveres. Assim, impli-
cando-se na ação e no destino, 
em 2016, assumiu o desafio de 
conduzir a Superintendência 
Regional do Trabalho na Bahia. 

À frente da Superintendên-
cia Regional, ela implementou 
o fomento à economia solidá-
ria, com o incentivo a diversos 
projetos como o apoio ao pro-
cesso de negociação da inclu-
são das cooperativas de cata-
dores de resíduos sólidos de 
Salvador na coleta seletiva de 
materiais recicláveis do municí-
pio. Outra iniciativa no âmbito 
da economia solidária foi a re-
alização de exposições e feiras 
de artesanato para divulgar o 
trabalho desenvolvido pelos 
empreendedores.

A aprendizagem profissio-
nal no Estado da Bahia ga-
nhou reforço com a atuação 
marcante da Superintendência 
Regional no desenvolvimento 
de importantes projetos vol-
tados para jovens que vivem 
em situação de vulnerabilida-
de social, dentre eles o projeto 
de aprendizagem em parceria 
com os Núcleos Estaduais de 
Orquestras Juvenis e Infantis 
da Bahia (NEOJIBA). 

Gerta idealizou o projeto 
Aprendiz em Cena, pioneiro 
na Bahia, pelo qual tem espe-
cial e apaixonada dedicação, 
que em parceria com a Asso-
ciação Fábrica Cultural visa à 
qualificação de jovens artistas, 
majoritariamente negros e em 
situação de vulnerabilidade 
social, os quais aprendem téc-
nicas de direção de teatro e de 
palco, cenografia, entre outros 
ensinamentos aplicados e ado-

tados nos campos da arte e da 
cultura.

Com toda a sua experiência 
na área do Direito do Trabalho, 
ela, a convite de grandes en-
tidades e instituições, proferiu 
palestras em diversos eventos 
sobre as alterações nas rela-
ções de trabalho com o ad-
vento da Reforma Trabalhista, 
com destaque para a sua par-
ticipação como palestrante no 
Fórum Nacional de Reforma 
Trabalhista e em tantos espa-
ços de diálogos realizados nos 
recentes anos de implantação 
da Reforma, juntamente com 

outros profissionais renoma-
dos do Direito. 

Em reconhecimento ao tra-
balho desenvolvido à frente 
da Superintendência Regional 
do Trabalho na Bahia, no ano 
de 2018, Gerta foi condecora-
da pelo Presidente da Repúbli-
ca com a comenda de Ordem 
do Mérito do Trabalho Getúlio 
Vargas, importante honraria 
concedida a diversas autorida-
des e personalidades do Brasil 
e do exterior que prestaram ao 
país serviços relevantes para 
a produção, a coletividade e 
o bem-estar do trabalho. Em 
2019, Gerta Schultz foi agra-
ciada com a Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho da Bahia 
– Comenda Ministro Coqueijo 
Costa, entregue a personalida-
des e instituições nacionais ou 
estrangeiras que se destacaram 
no Direito ou em outra ativida-
de sociocultural ou que presta-
ram relevantes serviços à Justi-
ça do Trabalho.

Após ter cumprido com re-
conhecida excelência o múnus 
de superintendente por mais 
de três anos, Gerta Schultz tem 
um novo desafio que propõe e 
objetiva a implementação de 
um projeto arrojado de me-
diação e arbitragem na Bahia, 
seguindo uma linguagem de 
solução de conflitos de efici-
ência revelada no mundo in-
teiro e em franco desenvolvi-
mento no Brasil. Seu desafio, 
agora, aponta para fortalecer a 
Bahia como centro referencia-
do, como já vêm garantindo os 
Estados do Sudeste, de modo 
a viabilizar a instalação de um 
eficiente foro privado de me-
diação e arbitragem de confli-
tos, que permita assegurar aos 
entes empresariais locais um 
ambiente seguro e célere na 
solução de suas controvérsias, 
evitando a exportação dessa 
tutela e mitigando a sobrecar-
ga do Poder Judiciário.

Para ser  
grande, sê  

inteiro: nada  
teu exagera ou 
exclui. Sê todo 
em cada coisa. 
Põe quanto és 
no mínimo que  
fazes. Assim em 
cada lago a lua 

toda brilha,  
porque alta 

vive

Ricardo Reis  
(F. Pessoa)

GERTA 
SCHULTZ
Schultz, Sentges & Campos Advocacia
Sócia-diretora 
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IARA ANDRADE 
SCHIMMELPFENG

Iara Andrade Schimmelpfeng é 
esposa de Walter e mãe de Ma-
theus, Lucas e João, previsto 
para chegar em maio. Graduada 
em Administração de Empresas 
pela Faculdade Ruy Barbosa, 
com especialização em Gestão 
de Negócios pela Fundação Dom 
Cabral, é também presidente da 
Petrobahia e diretora na Associa-
ção Comercial da Bahia (ACB).

Vinda de uma família simples e 
longeva, acompanhou a atuação 
empreendedora dos seus pais e 
avós e se encantou com a capa-
cidade realizadora do empresário 
e as suas contribuições em bene-
fício da sociedade.

Filha do meio do empresário 
Ruy Argeu do Amaral Andrade 
e da arquiteta Ana Célia Tava-
res Andrade, desde cedo, teve a 
oportunidade de trabalhar nas 
empresas da família. Ainda me-
nor de idade, durante o recesso 
escolar, substituía a telefonista 
ou assistentes administrativos 
em gozo de férias; na maiorida-
de, como estagiária universitá-
ria, ingressou no braço varejista 
do grupo, tendo a oportunidade 
de atuar e aprender em diversas 
áreas. Todo esse percurso fez 
com que ela encontrasse a sua 
vocação: empresariar!

Na Petrobahia, iniciou a sua 
trajetória nas áreas comercial e 
de Logística. Atuou também nas 
áreas de Recursos Humanos, de 
Operações e financeira. Assumiu 
a diretoria da área de Opera-
ções no período de 2015 a 2016 
e a presidência da companhia em 
2017, cargo que ocupa até hoje.

Sua carreira se desenvolveu 
em segmentos empresariais tra-
dicionais, liderados por profis-
sionais mais maduros e em um 
universo predominantemente 
masculino. Esse fato a motivou 
a participar de associações de 
jovens empreendedores, com 
ênfase àquelas voltadas para a 
inovação e o empoderamento fe-
minino. Para superar a timidez e o 

desafio de liderar em um ambien-
te de gestão tradicional, anco-
rou-se nos exemplos dos irmãos 
Ruy Andrade e Joana Soares, do 
primo Thiago Andrade, além da 
amiga e parceira Rosemma Maluf.

Questionada sobre os seus 
principais feitos e desafios, Iara 
afirma que não lhe faltaram desa-

fios, entre eles: “Ser jovem, mulher, 
mãe e esposa, ao mesmo tempo 
em que construía uma carreira no 
segmento de Petróleo e Gás; as-
cender como principal executiva 
da Petrobahia no momento inicial 
de sucessão dos sócios-fundado-
res; e preparar a companhia para 
enfrentar as grandes turbulências 
do mercado”, relata. 

Nos últimos cinco anos, a em-
presa cresceu quase 14 vezes 
mais que o mercado de com-
bustíveis no Brasil; aumentou 
em 30% o seu market share no 
Nordeste; modernizou e ampliou 
as suas bases de armazenamen-
to; implementou tecnologia para 
tornar mais ágeis e eficientes os 
processos; cresceu em quase 
100% o número de pontos de 
venda com marca própria; além 

de ter alcançado 98% de asserti-
vidade na vendagem.

“O ano de 2017 foi de grandes 
mudanças no setor em que atua-
mos. O movimento inicial e muito 
desafiador para as distribuidoras 
de combustíveis foi o reposicio-
namento da política de preços da 
Petrobras. Por ser fornecedora 
primária de combustíveis fósseis, 
quase que com exclusividade no 
mercado nacional, esse movi-
mento desafiou a cadeia de dis-
tribuição de combustíveis a ino-
var a gestão e incluir novos itens 
de controle e monitoramento, a 
exemplo da variação cambial”, 
pontua.

Já o ano de 2018 foi notada-
mente impactado pela greve dos 
caminhoneiros, como resultado 
da insatisfação dessa categoria 
profissional com a oscilação e 
o aumento dos preços do óleo 
diesel, segundo Iara. “Além dos 
prejuízos econômicos transmi-
tidos a toda a cadeia produtiva 
nacional, conforme amplamente 
noticiado pela imprensa local, es-
pecialmente para as distribuido-
ras de combustível o prejuízo foi 
significativo, pois, para encerrar o 
movimento dos caminhoneiros, o 
governo adotou medidas de in-
terferência direta nos preços do 
óleo diesel, reduzindo-os unilate-
ralmente”.

Entretanto, a Petrobahia de-
fende que o ambiente competiti-
vo é saudável para o setor e para 
a sociedade, devendo o caminho 
permanecer aberto para novos 
players. “Acreditamos que o Brasil 
vai voltar a crescer de forma sus-
tentável. Estamos prontos para o 
novo ciclo, pois modernizamos 
as nossas estruturas, tornando-as 
mais leves; realizamos a atualiza-
ção tecnológica e a revisão de 
processos de forma contínua; es-
tamos desafiados a identificar a 
melhor política para desenvolver 
e reter talentos; e continuaremos 
a investir na expansão da compa-
nhia”, finaliza.

Somos um 
copo meio 

cheio. O lado 
cheio serve 

para contribuir 
com os

clientes, com 
as comuni-

dades e com 
o governo. E 
o lado vazio, 

para aprender 
e melhorar, 

sempre! 
Iara Andrade

Petrobahia
Diretora-presidente 

“
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crise econômica, ele afirma que a 
empresa foi capaz de superar os 
resultados pactuados.

“Com o efeito positivo da 
aprovação da Reforma da Pre-
vidência, que trará uma econo-
mia de R$ 800 bilhões em 10 
anos para as contas públicas, o 
risco-país refletido pelo CDS de 
5 anos recuando aos 117 pontos, 
o menor nível desde 2013, a taxa 
básica de juros (SELIC) atingindo 
5% ao ano em seu nível histórico 
mais baixo já registrado e com o 
avanço na aprovação do pacote 
de medidas econômicas como a 
desindexação do orçamento, que 
deverá ser anunciado em novem-
bro pelo governo, o mercado es-
pera com boas perspectivas uma 
melhora para a atividade econô-
mica no Brasil”, diz o especialista. 

Mais especificamente sobre 
o seu mercado de atuação, Iran 
afirma que, na indústria farmo-
química, grandes desafios ain-
da precisarão ser superados. E 
uma agenda muito positiva para 
o país seria a ampliação de in-
centivos fiscais hoje restritos à 
indústria farmacêutica. Ainda 
na opinião do executivo, como 
forma de ampliar os benefícios 
para o consumidor final, os insu-
mos da indústria farmacêutica, 
que são providos pelo mercado 
farmoquímico, também deve-
riam gozar de benefícios fiscais, 
atualmente restritos aos medi-
camentos finais.

“Temos investido consis-
tentemente e continuaremos 
a investir no desenvolvimento 
das pessoas, na pesquisa, na 
melhoria dos nossos proces-
sos produtivos, assim como 
na ampliação da eficiência e 
na capacidade da nossa plan-
ta industrial, alinhados à nossa 
missão que é a de contribuir 
para a melhoria da qualidade e 
o prolongamento da vida hu-
mana através da fabricação de 
produtos e serviços farmacêu-
ticos”, finaliza.

Especial Business

IRAN  
VIEIRA MELO

Contador de formação, Iran Viei-
ra de Melo se define como uma 
pessoa de personalidade deter-
minada, com aptidão para desa-
fios complexos que estimulem 
raciocínios engenhosos e criati-
vos. Com perfil detalhista, franco 
e direto, ele é exigente, com o es-
pírito de dever e a consciência da 
responsabilidade do seu papel 
na sociedade. 

Iran faz questão de enfatizar 
as suas duas grandes referências 
enquanto pessoa e profissional. 
A primeira delas é a sua mãe. 
Analista de sistemas, separada 
do seu pai logo na sua primeira 
infância, ela teve uma grande vo-
cação para a resolução de tare-
fas ditas impossíveis, uma fé ina-
balável de fazer o certo, além de 
sempre ter assumido com gran-
de entusiasmo as responsabili-
dades de toda a família. Com ela, 
Iran conta ter aprendido muito, 
mas também descobriu que, em-
bora achasse a área fascinante, 
não tinha qualquer aptidão para 
ser um analista de sistemas.

Outro grande referencial foi o 
seu avô materno, que era maes-
tro, pianista, gerente de banco 
e feminista. Um homem capaz 
de conversar sobre qualquer 
assunto, dos mais singelos te-
mas interioranos passando pela 
situação política e econômica 
do país, agricultura, descober-
tas científicas, dentre outros. 
Iran ainda pontua que o avô era 
de uma calma e ternura infinita 
com as pessoas. 

“Trabalho e vivo buscando a 
sinergia, bem como a coopera-
ção com líderes, pares, liderados 
e parceiros comerciais. Sou um 
líder de personalidade exigente 
quanto aos padrões de qualida-
de que almejo para mim, para a 
minha equipe e para a empresa. 
Frequentemente, surpreendo as 
pessoas com boas doses de bom 
humor e generosidade, sobretu-
do nos momentos de turbulên-
cia. Assumo riscos devidamente 

calculados com o propósito de 
tomar decisões com responsa-
bilidade e ética”, resume.

Sua escolha profissional foi 
uma carreira na qual fosse pos-
sível ajudar pessoas e organiza-
ções no alcance dos seus poten-
ciais, através do conhecimento, 
da agregação de valor por meio 
de estratégias bem construídas, 
apoiadas na habilidade de ge-
renciamento, no conhecimento 
das finanças e no respeito aos 

limites da legalidade. Iran é es-
pecialista em Controladoria e 
Finanças Empresariais, estando 
nos últimos 23 anos em posições 
estratégicas em organizações de 
estrutura econômica consolida-
da e abrangência internacional.

Diante do cenário econômico 
entre 2017 e 2018, o atual head of 
finance da ITF Chemical afirma 
ter conseguido superar os de-
safios buscando o aumento da 
eficiência nas operações, tanto 
por meio de otimizações rela-
cionadas à lean manufacturing 
quanto pelo foco na negociação 
de condições comerciais mais 
favoráveis com fornecedores e 
parceiros, além de otimizações 
proporcionadas por ações de 
elisão fiscal. Mesmo em meio à 

Muitas  
empresas não 
fazem sucesso 
com o tempo. 
Fundamental-
mente, o que 
elas fazem de 
errado? Elas, 

geralmente, se 
esquecem do 

futuro
Larry Page

ITF Chemical 
Head of Finance 

“
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a continuação da operação em 
Camaçari. Desde então, a empre-
sa optou por focar nas pessoas, 
valorizando o seu principal ativo, 
que são os seus colaboradores. 
Assim, desde 2013, trabalha-
mos com resultados operacio-
nais positivos, mesmo nos anos 
de maiores crises como 2017 e 
2018”, pontua. 

O engenheiro almeja que, com 
a estabilização da economia e a 
redução dos juros, o mercado 
volte a ser aquecido novamente 
e o crescimento possa retomar 
as boas expectativas. Além dis-
so, anseia que o Governo Federal 
retorne com os investimentos e 
que haja uma melhoria principal-
mente da malha logística, que é 
muito deficiente. 

 “As reformas serão necessá-
rias, desonerando as empresas 
para que os investimentos retor-
nem. Por isso, a Kordsa acredita 
muito no Brasil e, em 2019, inse-
rimos um novo produto no mer-
cado para o reforço de concreto 
chamado KRATOS – ele utiliza 
fibras de nylon e polipropileno 
para o reforço de concreto e ci-
mento, em substituição às ligas 
de aço e ferro”. 

João Augusto espera que a 
construção civil retome o seu 
crescimento e afirma que a 
Kordsa tem planos de investi-
mento de ampliação das suas 
linhas de produção e também 
na continuação da implementa-
ção da Indústria 4.0 – expressão 
que engloba algumas tecnolo-
gias para a automação e a troca 
de dados, além de utilizar con-
ceitos de sistemas ciber-físicos, 
Internet das Coisas e computa-
ção em nuvem.

O presidente da Kordsa res-
salta que sempre busca acredi-
tar e investir nas pessoas. “Por 
isso, sempre falo: o mundo irá 
mudar, os processos irão mudar, 
mas nunca deixe de acreditar 
nas pessoas. Sem dúvida, vale a 
pena!”, finaliza.  

Especial Business

JOÃO AUGUSTO  
TEIXEIRA DOS SANTOS

João Augusto dos Santos é en-
genheiro químico formado pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), em 1997. Iniciou a sua 
carreira profissional na Brahma, 
onde participou da montagem e 
startup da Cervejaria Águas Cla-
ras, em Estância-SE. Após a fusão 
entre a Antarticta e a Brahma, foi 
transferido para a Antarctica. Em 
2001, assumiu um novo desafio 
na antiga Dusa, hoje Kordsa. Em 
2008, mudou para a Braskem, 
trabalhou lá por mais cinco anos, 
retornando para a Kordsa em 
2012, onde permanece até hoje.

“A Kordsa é uma grande em-
presa multinacional turca que 
atua em todo o mundo na fabri-
cação de lonas e fios de nylon e 
poliéster para reforços de pneus. 
Também produzimos produtos 
para o reforço de concreto e 
compósitos em fibra de carbono, 
além de sermos a maior fornece-
dora de nylon para reforços de 
pneu no mundo”, frisa.

Na multinacional, João retor-
nou como diretor de Manufatu-
ra e, em 2014, foi conduzido ao 
cargo de diretor-presidente. Ele 
se considera extremamente de-
dicado e comprometido com 
os resultados. Segundo ele, sua 
maior conquista profissional foi 
o processo de Turn Around rea-
lizado na Kordsa. Ao chegar à 
indústria em 2012, deparou-se 
com uma situação extremamen-
te complicada, com resultados 
operacionais negativos por mais 
de três anos consecutivos, além 
de um clima operacional abaixo 
do normal. 

Uma última pesquisa reali-
zada em 2011 revelou o resul-
tado de 16% de engajamento. 
Ele iniciou, então, um trabalho 
para uma mudança de cultura 
e processos, com o objetivo de 
aumentar o engajamento das 
pessoas com o negócio. 

Como resposta ao seu traba-
lho, opera há mais de cinco anos 
com resultados operacionais po-

sitivos, além de a Kordsa ter sido 
reconhecida, no mesmo período, 
como uma das 150 melhores em-
presas para se trabalhar no Brasil, 
pela Great Place To Work Institu-
te – instituto fundado nos Esta-
dos Unidos, na década de 1980, 
que realiza consultorias, produz 
conteúdos e analisa a satisfação 
dos funcionários em relação ao 
ambiente de trabalho. Além dis-

so, a empresa é considerada uma 
das melhores para se começar a 
carreira e uma das melhores em 
práticas de estágio. Em 2019, 
também foi classificada pela 
Você S/A – revista voltada para 
o mercado empresarial – como a 
corporação destaque do ano e a 
melhor para se trabalhar no país. 

João percebe que os últimos 
anos têm sido muito difíceis para 
todos os setores, mas, com cer-
teza, a indústria foi um dos mais 
afetados. “A queda do setor au-
tomobilístico foi expressiva e 
impactou bastante o nosso ne-
gócio. Na realidade, a empresa 
passava por uma situação difícil 
desde 2011, com seguidos anos 
de resultados operacionais ne-
gativos e sem perspectiva para 

Somos um  
belo exemplo 
de superação, 
conseguimos 
sair de uma  

situação difícil 
para entrar  
na lista das  
melhores  

empresas para 
se trabalhar  

no Brasil
João Augusto dos Santos

Kordsa
Diretor-presidente 

“
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JOÃO LOPES 
ARAUJO

Nascido em uma pequena ci-
dade do interior, João Lopes 
Araujo resolveu ser padre. No 
seminário, logo descobriu que 
não era aquela a sua vocação. 
Trabalhou em um banco para 
custear os seus estudos e cur-
sou Contabilidade. Decidiu ser 
exportador de sisal, produto 
da sua região, e foi descobrin-
do ser realmente um self made 
man. Para ampliar as suas 
ações no exterior, estudou in-
glês e francês, idiomas que 
hoje fala fluentemente. 

Passou da exportação de si-
sal a ser sócio de uma indústria 
de fios do produto, compa-
nhia que viria a se tornar uma 
das maiores do mundo. Com 
a ambição pelo crescimento 
da atividade, começou a via-
jar, descobrindo o potencial 
da concorrência e conquistan-
do novos clientes ao redor do 
mundo. Conhece 122 países.

 Defensor do associativis-
mo, ele filiou-se à Associação 
Comercial da Bahia (ACB) em 
1975 e até hoje participa do 
seu quadro diretivo. Sendo 
fazendeiro há muito tempo, 
como atividade paralela, há 44 
anos passou a ser produtor de 
café, dedicando-se à produção 
de grãos especiais. Em 2005, 
liderou a realização da 11ª Con-
ferência Mundial do Café, em 
Salvador.

Pelas dificuldades que en-
frentavam os produtores da 
Bahia, resolveu liderar a funda-
ção de uma entidade de clas-
se específica, e assim nasceu 
a Associação dos Produtores 
de Café da Bahia (ASSOCA-
FÉ), com recém-completados 
25 anos de atividade e da qual 
João é, novamente, presidente. 

Sobre fundar a Associação, 
João destaca que foi após vi-
venciar dificuldades no ramo. 
“A Bahia, que já produzia café 
há cerca de 200 anos, nunca 
teve uma estrutura de apoio 

no Governo Estadual. Nos 
anos 1970, o antigo Instituto 
Brasileiro do Café (IBC) esco-
lheu a Bahia como o Estado 
apto à ampliação da cafeicul-
tura. Em 1990, o presidente 
Fernando Collor extinguiu, por 
decisão própria, o IBC. Fica-
mos órfãos. A ideia de fundar 
a ASSOCAFÉ era mobilizar o 
apoio ao produtor. Obtivemos 
muito sucesso”, pontua. 

A Associação se destaca 
nacionalmente e já realizou 
vários eventos denominados 
Agrocafé, trazendo ao Estado 

lideranças políticas e empresa-
riais da atividade cafeeira.

Para Lopes, a realização de 
concursos de qualidade de 
cafés da Bahia abriu aos pe-
quenos produtores a possibili-
dade de agregar valor ao seu 
produto e, com isso, o Estado 
passou a ser conhecido mun-
dialmente como produtor de 
cafés especiais. 

Em defesa das suas ativida-
des e dos seus parceiros, ele 
passou a participar do Conse-
lho Estadual do Meio Ambien-
te (CEPRAM) e do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos 
(CONERH), de grande impor-
tância para o crescimento do 
agronegócio da Bahia. Partici-
pou durante vários anos da di-
retoria da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia 
(AIBA), fortíssima entidade de 
classe sediada em Barreiras e 
com atuação por todo o Esta-
do. Participa também do Con-
selho de Sustentabilidade da 
Federação das Indústrias do 

Estado da Bahia (FIEB). 
Essas atividades transfor-

maram João em um dos líde-
res no Estado na defesa da 
concessão de outorga para o 
uso de água e de licenças para 
a supressão vegetal, necessá-
rias para a ampliação de áreas, 
dentro da legislação. 

“A Bahia tem no oeste um 
potencial imenso de cresci-
mento, pela disponibilidade 
de grandes áreas e uma com-
binação de terrenos planos 
mecanizáveis, muitos dias por 
ano de insolação e água abun-
dante, o que é um tesouro. 
Temos vários rios perenes e 
um aquífero, o Urucuia, com 
água subterrânea em pratica-
mente todo o nosso território”, 
explica. 

No entanto, ele pontua que 
há alguns anos o setor cafeei-
ro tem passado por problemas 
climáticos no Semiárido, com 
clara redução do índice plu-
viométrico, necessário para a 
produção de café. Agravada a 
dificuldade hídrica em 2017 e 
2018, com o que classifica de 
“extrema complicação política 
na gestão do país”, e o declí-
nio do preço do café, ele avalia 
que essa foi uma das maiores 
crises para a cafeicultura. “O 
preço praticado no mercado é 
o menor dos últimos sete anos, 
não cobrindo o custo de pro-
dução. Vários produtores saí-
ram da atividade”, relata. 

Mas João não deixa o oti-
mismo de lado. “A atividade 
cafeeira tem um horizonte 
muito promissor. O café não 
tem substituto e o consumo 
mundial cresce 2,5% ao ano. 
Agora, com a promissora am-
pliação do consumo de cafés 
especiais, com o café expresso, 
cápsulas e sachês, o segmento 
chega a crescer 15% ao ano. A 
perspectiva é de rápida recu-
peração em um futuro próxi-
mo”, afirma.  

O trabalho  
é a solução

João Lopes Araujo

Agroconsult Assessoria 
Sócio-gestor 

“
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JOÃO MASSA 
VIANA FILHO

João Massa Viana Filho se con-
sidera uma pessoa comum, de 
hábitos mais ou menos seme-
lhantes aos da maioria dos bra-
sileiros. Acorda sempre muito 
cedo, lê as notícias do dia e 
faz exercícios físicos. Gosta de 
pensar; corpo são, mente sã. E 
tem dois pilares em sua vida: 
sua família, a qual procura hon-
rar com as suas ações, e a ética. 
Descobriu a sua vocação para 
os negócios muito cedo. Sem-
pre acompanhou a rotina de 
trabalho do seu pai (que o fazia 
passar parte das férias, desde 
os 13 anos, trabalhando no setor 
financeiro de sua fábrica), que 
é e sempre foi uma referência 
para ele em tudo na sua vida. 

“Aos meus 14 anos, eu já havia 
escolhido o mercado financeiro. 
Sempre gostei de macroecono-
mia, do movimento financeiro e 
do giro dos negócios. Sou gra-
duado em Economia pela Uni-
versidade Salvador, atuando em 
empresas ligadas aos mercados 
financeiros e de capitais”, frisa. 
Sua maior conquista profissio-
nal até o momento é a confian-
ça que os clientes da Azimut 
depositam no seu trabalho e 
em sua tomada de decisão. 

Para o economista, os anos 
de 2017 e 2018 foram bastante 
desafiadores para a economia 
como um todo. “Em 2017, tive-
mos o primeiro ano fechado do 
mandato provisório de Michel 
Temer, que assumiu o cargo de 
presidente no segundo semes-
tre de 2016, após o impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Já em 2018, a corrida 
eleitoral trouxe elementos de 
incerteza com a disparada ini-
cial do ex-presidente Lula nas 
pesquisas de intenção para pre-
sidente e posterior cassação da 
sua candidatura. Com isso, tive-
mos o crescimento da candida-
tura de Jair Bolsonaro. Com a 
sua vitória e o respaldo da área 
econômica, entraram na agenda 

do Brasil reformas estruturais 
fundamentais para o aumento 
da eficiência da economia bra-
sileira. Assim, apesar de termos 
passado por anos complicados 
em termos de crescimento, 
com o PIB crescendo apenas de 
1%, tivemos uma queda signifi-
cativa da taxa de juros e alta do 
índice Ibovespa nos dois anos”, 
pontua. 

Tal ambiente do mercado 
financeiro acaba favorecendo 
empresas como a Azimut Bra-
sil Wealth Management, volta-
da para a gestão de carteira de 
investimentos de clientes, de 
forma personalizada, otimizada 
e de acordo com o perfil do in-
vestidor. “Foram anos de forte 
crescimento para o grupo, que 
aumentou os seus ativos sob 
gestão em mais de 100% no 
período. Fortalecemos a nossa 
base de clientes, inovamos em 
produtos e serviços, contrata-
ção de pessoas, crescimento de 
áreas de negócio e investimen-
to em consolidação de grupos 
de profissionais que já aten-
diam clientes sofisticados em 
outras instituições”, destaca.

Para João, a economia tem 

sofrido bastante em termos 
de crescimento da história do 
país. As empresas tiveram que 
fazer uma verdadeira ginásti-
ca para sobreviver e se manter 
rentáveis nesse período. “Ima-
ginamos que os próximos dois 
anos serão de retomada do 
crescimento econômico, manu-
tenção da estabilidade de pre-
ços e taxa de juros em baixos 
patamares. Esse é o ambiente 
propício para a retomada dos 
investimentos com a retomada 
da confiança dos investidores 
e consumidores. A nova equipe 
econômica está endereçando 
reformas macro e microeconô-
micas com potencial de colocar 
novamente o Brasil na rota de 
um crescimento sustentável. A 
equalização do endividamento 
público, endereçada em parte 
com a Reforma da Previdência, 
foi uma barreira parcialmente 
ultrapassada. A agenda de re-
formas deve seguir adiante, sem 
isso será difícil dar continuidade 
ao crescimento econômico. 

Atualmente, vivenciamos o 
menor patamar de juros da his-
tória do país. A taxa SELIC (taxa 
básica de juros da economia) 
se encontra em 4,25% ao ano e 
com inflação projetada de 3,5%, 
temos uma taxa de juros real (a 
taxa nominal descontada a in-
flação) de 1% ao ano, apenas. 

“Este cenário leva neces-
sariamente os investidores a 
buscarem alternativas mais efi-
cientes de investimentos e em-
presas focadas e especializadas 
em gestão de recursos. Assim, 
vamos investir cada vez mais 
em nossa equipe de gestão, 
análise e comercial. Também 
pretendemos investir fortemen-
te em tecnologia, otimizando 
processos, ganhando escala e 
eficiência, oferecendo cada vez 
mais uma gama de produtos 
e serviços que atenda o inves-
tidor de forma extremamente 
eficiente”, finaliza.

Trabalhe  
com dedicação,  
dê o seu melhor 

todos os dias  
e faça do  

sucesso uma 
consequência 

do seu  
esforço 

 Autor desconhecido 

Azimut Brasil Wealth Management 
Sócio 

“
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JOSÉ 
AZEVÊDO FILHO

José Azevêdo Filho é um ho-
mem determinado. Considera 
que tem uma boa interlocução, 
consegue ouvir, interpretar e 
se comunicar bem para dar  
feedbacks, isso faz com que 
ele mantenha amizades com 
os seus clientes, aumentando 
o seu networking e tornando-o 
produtivo. Ele entende que tem 
o DNA de um empreendedor; 
certa “inquietude” que o faz 
buscar sempre novos voos, de-
safiando-se, o que não permite 
gerar acomodação em nenhum 
novo negócio ou projetos.

Formado em Análise de Sis-
temas pela UNIFACS, cursou 
posteriormente Administração 
de Empresas. Cursou também 
uma pós-graduação em Finan-
ças pela UCSAL, um MBA em 
Marketing Internacional pelo 
IPAM e um MBA em Gestão de 
Franquias pela USP. 

No início da sua trajetória 
profissional, abriu mão de um 
cargo de executivo, com um 
futuro promissor, em uma em-
presa de grande porte, para 
investir em sua “carreia solo”. 
Isso lhe abriu um novo horizon-
te, principalmente para que ele 
pudesse conseguir administrar 
mais de oito mil unidades ha-
bitacionais, desde cooperati-
vas a planos de arrendamento 
residencial da Caixa. Também 
produziu festivais de imóveis, 
através da Associação de Diri-
gentes de Empresas do Merca-
do Imobiliário da Bahia (ADE-
MI), como o Festival da Casa 
Própria, que hoje é elaborado 
pela Caixa.

Permaneceu durante 16 anos 
como diretor da ADEMI-BA. In-
gressou no rádio conduzindo 
um programa como âncora, no 
segmento do mercado imobi-
liário e voltado para entrevis-
tas, o que o ajudou no desen-
volvimento do poder da comu-
nicação e lhe permitiu estrear 
na TV Band, no programa Band 

Imobiliário. Por fim, ingressou 
há 10 anos na RE/MAX, uma 
empresa que hoje tem mais de 
350 franquias espalhadas pelo 
Brasil. Agora, parte para um 
novo desafio, abraçando ou-
tras áreas.

José diz que o sofrimen-
to para o mercado imobiliário 
vem desde a crise de 2014 até 
meados de 2019. Consideran-

do as suas duas empresas, na 
Ello Imóveis, a crise impactou 
todo o negócio, já que se tra-
ta de uma empresa voltada 
para o mercado primário de 
lançamentos (com os incor-
poradores receosos em colo-
car os produtos no mercado, 
houve menos lançamentos); 
os juros estavam muito altos e, 
evidentemente, o desemprego 
também, impactando, então, 
na redução dos produtos e for-
çando a busca do aumento do 
share para poder entregar o 
mesmo faturamento em novos 
mercados. 

A grande inovação da Ello 
parte um pouco para a interio-
rização, pelos empreendimen-
tos horizontais (que são os lo-
teamentos de casas nos quais 
se cria uma expertise forte na 
coordenação dos produtos), 
mantendo a chama acesa, fa-
zendo a marca ser vista e dese-

jada, exercendo uma liderança 
interessante, até pela questão 
da segmentação. 

Na RE/MAX, a crise impac-
tou de maneira muito mais po-
sitiva, porque as pessoas par-
tiram para o mundo da fran-
quia ingressando onde lhes 
fornecessem experiências de 
sucesso com know-how e as 
deixassem mais confortáveis 
no ingresso da vida individual. 
“Houve um incremento muito 
grande, pois se oferecia tudo 
isso através dos nossos trei-
namentos e das experiências 
vividas em vários países do 
mundo. A qualificação é um 
determinante da RE/MAX; ela 
oferece treinamentos e estimu-
la uma busca incessante por 
conhecimento, e, assim, conse-
guimos obter boas performan-
ces dos corretores. A empresa 
tem uma universidade física e 
uma remota, nas quais os cor-
retores buscam e recebem trei-
namentos dos melhores forma-
dores – não somente no Brasil, 
mas também no mundo – do 
mercado em que eles estão in-
gressando”, destaca. 

Para o futuro, José espera 
um ambiente de negócios mais 
próspero, uma economia em 
recuperação, um Brasil com 
muito mais crédito para as pes-
soas e para as empresas meno-
res. Esses fatores, com certeza, 
gerarão um crescimento tam-
bém para o mercado imobiliá-
rio. “Esperamos um crescimen-
to mais sustentável no merca-
do, sem aqueles ‘arremessos 
loucos’, que eram negativos. 
Evidentemente, não ficar de-
pendente somente de finan-
ciamento através dos bancos 
privados ou de agentes finan-
ceiros, mas também ter outros 
mecanismos com os quais seja 
possível financiar o imóvel, 
para que, nos próximos dois 
anos, tenhamos um mercado 
imobiliário muito pulsante”.

Mesmo  
com o  

talento que 
 te destaca 

 no que  
você faz,  

dedique-se  
muito

Cristiano Ronaldo

RE/MAX Brasil e Ello Imóveis 
Cofundador da RE/MAX Brasil e presidente da Ello Imóveis 

“
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JOSÉ ROBERTO 
REIS DE OLIVEIRA

José Roberto Reis de Oliveira é 
diretor da CIN Capital Intelec-
tual, empresa com atuação na-
cional na área de organização e 
realização de eventos corpora-
tivos. É sergipano de nascença, 
com muito orgulho, e baiano de 
coração. Administrador de em-
presas pela Universidade Cató-
lica do Salvador (UCSAL), com 
MBA Internacional em Marke-
ting, é pós-graduado em Recur-
sos Humanos. Tem formação 
completa em Coaching Life e 
Professional. 

Sempre atuando na área de 
Treinamento e Recursos Huma-
nos, iniciou a sua carreira pro-
fissional no Grupo Odebrecht, 
depois passou para a Caraíba 
Metais. Após um período de 
seis anos, adquiriu a IBAP - Trei-
namento e Consultoria, em-
presa da área de treinamento, 
tendo trabalhado com muitos 
profissionais do Polo Petroquí-
mico da Bahia e de outros Esta-
dos. A IBAP foi eleita, por dois 
anos consecutivos, como uma 
das três melhores empresas 
de treinamento empresarial do 
Brasil, recebendo o prêmio Top 
of Mind da área.

Em 2007, José Roberto fun-
dou a CIN, na qual tem realiza-
do grandes eventos. Criou, in-
clusive, o projeto “Notáveis Per-
sonalidades”, trazendo para pa-
lestrar na Bahia nomes ilustres 
como Roberto Justus, o técnico 
Bernardinho, o filósofo Mario 
Sergio Cortella, Luiza Helena 
Trajano, James Hunter (autor de 
“O Monge e o Executivo”), Mon-
ja Coen, Leandro Karnal, Tim 
Galley (criador do Coaching), 
Clóvis de Barros Filho, entre ou-
tras personalidades. 

Assim, ao longo desses 
quase 30 anos de atuação na 
área de Educação Corporativa, 
José Roberto tem deixado um 
legado de milhares de vidas e 
empresas impactadas positi-
vamente.

“Na minha visão, os anos 
de 2017 e 2018 foram anos de 
turbulências e crise, ou melhor, 
de oportunidades. Então, pro-
curamos nos adequar à reali-
dade, diminuindo e otimizan-
do custos e riscos, realizando 
eventos e treinamentos mais 
apropriados e adequados ao 
momento. Como dizia Peter 
Drucker, o maior guru da Admi-
nistração de todos os tempos, 
em tempos de prosperidade, 

uma empresa deve duplicar o 
investimento em capacitação, 
em tempos de crise, deve qua-
druplicá-lo, porque precisará 
de mais habilidades ainda para 
produzir os mesmos resulta-
dos obtidos nos bons tem-
pos”, afirma o executivo. 

Em 2020, ano para o qual 
José Roberto tem uma expec-
tativa positiva, a CIN já está 
se programando para realizar 
grandes eventos em Salvador. 
O empresário destaca ações 
como o “Meeting: Invest Day”, 
em 25 de março; o “2o Busi-
ness Coaching Convention”, 
em 17 e 18 de abril; e o “4o Fó-
rum Prospera Experience”, em 
13 de junho.

 Para o administrador, o fu-
turo das pessoas neste mo-
mento de revolução tecno-
lógica passa muito por duas 
perguntas: como preparar e 
capacitar pessoas para o fu-
turo? E como as mudanças no 
mundo afetam esse processo? 
José Roberto defende que os 
processos que acompanha-
mos nos últimos anos foram 
apenas a ponta do iceberg. 

O especialista em Educação 
Corporativa afirma que a Re-
volução Industrial e a Tecnoló-
gica trouxeram a necessidade 
de formação de profissionais 
adequados às novas exigên-
cias, que passam por moderni-
zar o modelo de ensino ainda 
visto na maioria das faculda-
des, tendo apenas o professor 
na sala de aula como o deten-
tor de todo o conhecimento. 

“Precisamos formar seres 
humanos, cada qual com os 
seus objetivos, necessida-
des, habilidades diferentes e 
desenvoltura comportamen-
tal, para que tenham maiores 
oportunidades de sucesso, 
considerando uma formação 
mais ampla, que envolva co-
laboração, resolução de pro-
blemas, criatividade, comuni-
cação, visão empreendedora, 
relacionamento interpessoal, 
pensamento criativo, entre 
outras habilidades indispensá-
veis para a vida”, enfatiza.

“O futuro passa pela edu-
cação transformadora, que 
precisa focar nas pessoas, in-
dependentemente do cenário 
tecnológico e do seu impacto. 
A CIN, dentro da sua expertise, 
que é a Educação Corporati-
va, pretende contribuir para o 
aperfeiçoamento, a capacita-
ção e o desenvolvimento das 
pessoas e das empresas nes-
te cenário de oportunidades,  
desafios e crescimento econô-
mico do país”, completa José 
Roberto.

No que diz  
respeito ao  

empenho, ao 
compromisso,  
ao esforço e  
à dedicação, 

não existe 
meio-termo. Ou 

você faz uma 
coisa bem feita 

ou não faz

Ayrton Senna  

CIN Capital Intelectual
Diretor 

“
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JULIO     
RIBAS

Julio Ribas é engenheiro aero-
náutico pelo Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA) e 
pós-graduado em Administra-
ção de Empresas pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). Ao 
longo da sua carreira, exerceu 
diversas funções em indústrias 
diferentes, até chegar à gestão 
aeroportuária, área na qual está 
há quase duas décadas, atuan-
do como executivo. Destaca 
que possuiu ótimos mentores 
desde a época da faculdade e 
ao início da carreira profissional. 
Foi com eles que Júlio apren-
deu que a descrição superficial 
do seu cargo ou trabalho é o 
menos relevante. 

“Sou uma pessoa bastante 
simples. Por isso, como eu me 
descrevo é menos importante 
do que como as pessoas que 
conviveram e convivem comi-
go me descrevem. Alguns di-
zem que sou severo, mas justo, 
o que me parece ótimo. Outros 
me descrevem como interessa-
do em novos conhecimentos, 
o que também é verdade. Um 
dia sem aprender algo é um dia 
desperdiçado”, reflete o execu-
tivo.

 No que se refere às conquis-
tas profissionais ao longo da sua 
trajetória até aqui, Ribas elenca 
metas financeiras, marcas lan-
çadas no período em que atuou 
na área de Bens de Consumo, 
projetos bem-sucedidos de fu-
sões e aquisições e, mais recen-
temente, a entrega das obras de 
modernização do Aeroporto In-
ternacional de Salvador - Depu-
tado Luís Eduardo Magalhães, o 
Salvador Bahia Airport. 

O engenheiro faz questão de 
incluir como uma dessas con-
quistas as diversas pessoas que 
um dia já se reportaram a ele e 
que, hoje, estão bem posiciona-
das na carreira. Além disso, ele 
também se lembra dos clientes 
que tiveram lucros por produtos 
que vendeu, dos amigos que fez 

pelo caminho e do aprendizado 
que, segundo ele, o permite as-
sumir a liderança de um negó-
cio em qualquer geografia e ca-
tegoria. 

Ribas acredita que para ser 
um bom gestor é fundamental 
ver de perto a operação do ne-
gócio e evitar ficar restrito à sua 
mesa de trabalho. “Um gestor 
deve estar em campo, nunca 
isolado em sua sala. No dia a 
dia, é comum me ver circulando 

no terminal, conversando com 
passageiros, com os operado-
res do aeroporto, acompanhan-
do o andamento dos trabalhos”, 
comenta.

O diretor-presidente do ae-
roporto de Salvador avalia que 
o mercado de aviação é muito 
dinâmico, seja aqui no Brasil ou 
em outros países do mundo, 
por ser uma área impactada por 
diversos fatores – não somente 
pela crise econômica, mas, tam-
bém, por alterações em marcos 
regulatórios, desastres naturais, 
o fortalecimento de destinos, 
conflitos. 

“A VINCI Airports assumiu o 
aeroporto de Salvador em ja-
neiro de 2018 e desde então 
a economia brasileira pouco 
avançou, porém nós cresce-
mos em número de passagei-
ros e de destinos atendidos. A 
possibilidade da operação de 
companhias aéreas com 100% 
de capital estrangeiro, a con-

solidação do fim da franquia 
obrigatória de bagagem (o que 
permitiu às companhias cobrar 
pela bagagem despachada) e 
o fim da necessidade de visto 
para norte-americanos, cana-
denses, japoneses e turistas de 
outras nacionalidades provoca-
ram o aquecimento do merca-
do”, analisa. 

Além disso, Julio lembra que 
Salvador e a Bahia vêm pas-
sando por uma onda bastante 
positiva nos últimos anos em 
relação ao fluxo turístico, com o 
crescimento da promoção des-
ses destinos. A capital, em parti-
cular, recebeu melhorias em sua 
infraestrutura e, recentemente, 
inaugurou um Centro de Con-
venções que, de acordo com o 
executivo, deve impulsionar o 
turismo de eventos e negócios. 

Ribas aposta que viveremos 
um momento positivo no mer-
cado brasileiro de aviação. Ana-
lisa que a economia começa a 
se recuperar, as companhias do 
tipo low cost passaram a en-
xergar o Brasil como uma op-
ção, os aeroportos estão sendo 
transferidos para a administra-
ção privada e recebendo inves-
timentos massivos. “Há vários 
fatores que sustentam o meu 
otimismo. Todavia, precisamos 
avançar na questão regulatória, 
tornar o ambiente de negócios 
menos burocrático”, diz o enge-
nheiro. 

“A redução de tributos apli-
cados ao setor também seria 
bem-vinda, já que os impos-
tos encarecem as passagens 
e tornam as viagens de avião 
menos atrativas para os bra-
sileiros de menor renda. A 
concessionária do aeroporto 
de Salvador não tem medido 
esforços para desenvolver o 
potencial de tráfego aéreo da 
Bahia. Em menos de dois anos 
de gestão, já tínhamos atraído 
oito novos destinos regulares 
e quatro companhias aéreas 

Uma mesa  
de escritório  
é um lugar  

perigoso de 
onde se vê o 

mundo

John Le Carré

Salvador Bahia Airport 
Diretor-presidente (CEO)

“

“
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LICIA 
FABIO

Licia Fabio acredita ser uma 
pessoa simples e batalhadora, 
como muitas em nosso país. Ela 
ama e se sente muito feliz com 
gente. E, por isso, trabalha para 
gente. Teve a sorte de conhe-
cer alguns amigos publicitários 
como Washington Olivetto, Ni-
zan Guanaes, seu ídolo José Vic-
tor Oliva, entre outros. Eles fo-
ram identificando nela esse “de-
feito” e fizeram brotar uma ideia 
em sua cabeça. Ela foi gostando 
cada vez mais do que via e ou-
via e hoje faz o seu trabalho com 
muito amor, respeito, respon-
sabilidade e carinho. Por conta 
disso, ela se diz muito grata às 
pessoas, tanto as que trabalham 
com ela quanto as que a ajudam 
nos eventos.

“Para fazer eventos, você pre-
cisa de vários amigos que che-
guem junto para conseguir um 
resultado bonito e satisfatório. 
Acredito que todo evento pre-
cisa de uma história, principal-
mente na Bahia, né?”, destaca. 

Ainda segundo a promoter, a 
Bahia é uma terra lúdica. “Aqui, 
nasceu o Brasil, toda a história e 
cultura do país, como a antigui-
dade, as joias, os sítios arqueo-
lógicos. Nós, que temos o privi-
légio de viver aqui e gostamos 
de pesquisar e buscar a essên-
cia deste lugar mágico, enlou-
quecemos (no melhor sentido 
da palavra) quando podemos 
retratar um pouco dessa me-
mória e cultura local no nosso 
trabalho”, reflete.

Uma de suas lutas hoje é 
destacar a importância da cul-
tura para as pessoas que estão 
em busca de eventos sob de-
manda. Licia é administradora e 
cursou Ciências Contábeis, mas 
se apaixonou pelo lúdico, por 
histórias e por elaborar festas. 
Esses foram fatores que a arre-
bataram e a tornaram uma pro-
dutora de eventos. Ela não sabe 
explicar o porquê de nunca, an-
tes, ter pensado ou imaginado 

algo assim em sua vida profis-
sional. Com o passar o tempo, 
viu que esse era o caminho e, 
hoje, quem a conhece e conhe-
ce os eventos que ela realiza 
sabe do cuidado que tem ao 
elaborar cada um deles, pois ela 
é do tipo que gosta de monito-
rar cada etapa, sendo a primeira 
a chegar e a última a sair.

O que a despertou para 
Salvador foi o “Grito Número 

Um”, evento que fez, há mui-
tos anos, com José Victor Oli-
va, para mais de 1.500 pessoas 
no Museu de Arte Moderna. A 
partir daí, a Bahia colocou os 
olhos nela e, de lá para cá, ela 
começou a fazer camarotes, ca-
samentos, aniversários, batiza-
dos, festas de 15 anos e festas 
corporativas, trabalhando para 
várias construtoras. Também 
foi sócia de Daniela Mercury e 
produziu, durante anos, o seu 
badalado camarote. Conheceu 
muitos jornalistas nacionais e 
fez muitos amigos da Comuni-
cação e do meio artístico. 

Os anos de 2017 e 2018 fo-
ram muito difíceis, não somente 
para a empresa de Licia, o Bra-
sil inteiro sentiu. Diante disso, 

ela procurou se manter firme e, 
como a grande maioria, tomar 
medidas como diminuir o qua-
dro de funcionários e se ade-
quar e se envolver ainda mais 
com as novas tecnologias. A sua 
área de atuação sofreu muitas 
mudanças nesse período. Hoje, 
existem os influenciadores, as 
novas linguagens na comunica-
ção, em um momento em que 
as plataformas digitais chegam 
com tudo, mas para um evento 
ter excelência é preciso casar 
tudo isso com a imprescindível 
linguagem humana. 

Para Licia, aos poucos, a eco-
nomia vem sendo aquecida. Isso 
é um ponto mais que positivo 
depois de um vendaval de fe-
chamento de tantas empresas 
nos últimos anos. É essencial po-
der avaliar os acontecimentos, 
os danos e as novas formas de 
trabalhar para se fortalecer. 

Enquanto empresa, ela está 
aprendendo com os jovens, com 
os experientes, com os empresá-
rios e se atualizando com livros 
e notícias. Licia acredita que em 
qualquer negócio é importante 
analisar exemplos passados, as-
similar o que deu certo e estudar 
novas estratégias para inovar e 
continuar inserido no mercado.

Uma coisa da qual não abre 
mão é levar conteúdo para os 
seus clientes. “É possível cha-
mar a atenção das pessoas para 
Salvador por muitos pontos po-
sitivos, um deles é a realização 
de casamentos, pois estamos 
na terra do casamento. Temos 
aqui uma variedade de opções 
para grandes eventos e pode-
mos valorizar a cidade e a sua 
cultura”, pontua.

Licia acredita que se con-
tinuar seguindo essa linha de 
trabalhar com amor, dedica-
ção e responsabilidade, valori-
zando a cultura e buscando se 
adaptar às novas tecnologias, 
não há barreira que não possa 
ser vencida.  

Eu vivo em  
uma terra lú-
dica, que é a 

Bahia. Sei que 
aqui vou ser 

sempre feliz. O 
Brasil e o mun-
do vão se olhar 
aqui como em 
um espelho e 
dizer: “Nossa! 
Somos lindos!

Licia Fabio

Licia Fabio Produções e Eventos 
Executiva 

“

“



128 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 129 

Especial Business

LUCIANO
MANDELLI

Luciano Mandelli é filho e neto 
de industriais de origem alemã 
e italiana. Cursou Administra-
ção de Empresas na Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), mas a prin-
cipal formação foi dentro de 
casa, nas empresas da família. 
Após uma longa experiência 
na gestão de suprimentos de 
uma empresa de autopeças da 
família em Joint Venture com a 
General Motors, decidiu iniciar 
carreira solo e adquiriu 50% da 
Tidelli de sua irmã, em 1999, ao 
se mudar para a Bahia. “Logo 
em seguida, minha outra irmã 
se juntou ao projeto, constituin-
do uma empresa familiar de pri-
meira geração”. 

De lá para cá, a empresa, 
então com 25 funcionários e 
apenas seis lojas revendedoras, 
passou a contar com 400 cola-
boradores diretos e assumiu a 
liderança nacional em seu setor 
de móveis para áreas externas, 
contando com quase 50 lojas 
no Brasil, Estados Unidos, Pana-
má, México e Noruega. 

Já são 21 anos de residência 
na Bahia, sendo os cinco últi-
mos na Praia do Forte. “Nesse 
período, também atuei como 
presidente do Sindicato das In-
dústrias de Móveis da Bahia; fui 
diretor da FIEB; e coordenador 
do Conselho de Pequenas e Mé-
dias Indústrias da Bahia. Essas 
atividades de desenvolvimento 
social me renderam uma lin-
da homenagem como cidadão 
soteropolitano, título concedi-
do pela Câmara de Vereadores 
da capital e pelo qual me sinto 
muito honrado”, destaca Lucia-
no, com muito orgulho. 

A marca tem índice máximo 
de inovação de acordo com a 
métrica usada pelo Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial 
(INPI), segundo a qual o nível 
máximo é atingido quando o 
faturamento de produtos lan-
çados nos últimos cinco anos 

ultrapassa 50% das receitas 
totais. O número da empresa 
tem oscilado entre 80% e 85% 
desde 2016, o que lhes garantiu 
um crescimento médio anual 
de 12% - mesmo no cenário de 
crise, quando o setor encolheu 
30%. Nesse período, Luciano 
consolidou um trabalho impor-
tante com designers de proje-
ção internacional como Marcelo 
Rosembaum, Ruy Othake, Mau-

rício Arruda, Alfio Lisi, Kwangho 
Lee, Sami Hayek, entre outros.

Em recente pesquisa do Top 
of Mind Brasil, a Tidelli tem tido 
mais citações que as marcas 
da 2ª, 3ª e 4ª colocação. “Vale 
frisar também o trabalho social 
realizado junto à Prefeitura de 
Salvador e ao Governo do Esta-
do, na consolidação do Parque 
Empresarial da Lagoa da Pai-
xão, centro industrial de baixo 
impacto ambiental e de enor-
me impacto social na geração 
de emprego e renda no subúr-
bio de Salvador, em 2004”, frisa 
Luciano.

Para ele, o Brasil finalmente 
entrou no caminho certo com 
medidas anticorrupção e pró-
-mercado. 

“Nunca se viu um governo 
tão alinhado com as reais ne-
cessidades de um país como o 
nosso, onde o ‘capitalismo de 

compadre’ sempre dominou. O 
impacto das medidas em im-
plantação será fantástico em 
todas as áreas da economia. No 
setor de móveis de alto padrão, 
não há uma agenda setorial es-
pecífica, mas preocupa muito a 
falta de seriedade e celeridade 
nos processos de preservação 
de propriedade industrial, o que 
causa sofrimento com cópias 
não autorizadas de produtos 
desenvolvidos em anos de pes-
quisa”, pontua.

Em relação ao país, o maior 
obstáculo é o crescimento sus-
tentável da economia manten-
do taxas positivas sem os efei-
tos colaterais de inflação e ju-
ros, que dominaram a cena eco-
nômica nas últimas décadas. 
“Nosso país precisa criar um 
ambiente saudável para inves-
timentos de longo prazo que 
possibilitem o aumento de ren-
da e a consequente demanda 
para uma oferta de produtos, 
serviços e infraestrutura com-
patíveis. Esse será o desafio. Na 
Tidelli, será mantida uma polí-
tica de investimento contínuo 
em todas as esferas de negócio 
e continuaremos a apostar no 
sucesso do nosso país”.

Luciano está também bas-
tante motivado com o atual 
momento da Bahia, com os go-
vernos investindo em infraestru-
tura, tanto em Salvador quanto 
em todo o Estado. Olhando es-
pecialmente o setor de turismo, 
no qual participa de forma ati-
va, o resgate da autoestima do 
soteropolitano e o retorno dos 
visitantes indica um novo ciclo 
de crescimento. 

Neste contexto, a empresa 
tem apoiado importantes pon-
tos turísticos, a exemplo do Pro-
jeto Tamar, com o novo deck na 
Praia do Porto, localizada em 
Praia do Forte, e o Blue Praia 
Bar, na Praia do Buracão, sem 
falar nos projetos de moderni-
zação dos resorts da Bahia.  

Se algo não
é divertido,  
também não 

será sustentável. 
Faça o que você 

ama, pois só  
assim o sucesso 

será possível

Luciano Mandelli

Tidelli 
Presidente

“

“



130 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 131 

Especial Business
Contador, mestre em Desen-
volvimento Humano e Respon-
sabilidade Social, com MBA na 
área de Finanças, Luciano do 
Nascimento Lopes começou a 
vida profissional em Auditoria 
e Perícia Contábil. Ingressou na 
Costa do Sauípe como analista 
contábil, passando pelas áreas 
de Controladoria, Operações 
e Asset Management até atin-
gir a posição de gerente-geral, 
aos 29 anos. Em seguida, di-
rigiu projetos imobiliários em 
outros Estados do Nordeste. 

Atualmente, é diretor da Pri-
ma Empreendimentos, dona 
do Hotel Fasano Salvador, que 
implantou projetos imobiliá-
rios de alto padrão na capital 
baiana e que também está im-
plantando um destino turís-
tico em Baixio (Litoral Norte 
da Bahia). Ainda se dedica ao 
ensino em cursos de pós-gra-
duação nas áreas de Finanças, 
Hotelaria e Imobiliária. Além 
de ser presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis-Bahia (ABIH-BA), para 
o biênio 2020-2021, após ter 
atuado como diretor de Mar-
keting em 2018-2019.

Os principais desafios na 
sua carreira estiveram relacio-
nados com restruturações or-
ganizacionais, estruturação fi-
nanceira de projetos turísticos 
e imobiliários e implantação/
desenvolvimento de negócios 
desafiadores.

Em decorrência da crise po-
lítico-econômica que se arrasta 
há cerca de cinco anos, o Bra-
sil vem atravessando momen-
tos difíceis para quase todos 
os segmentos econômicos. 
“Nesse sentido, as empresas 
que possuem um planejamen-
to de longo prazo são menos 
impactadas por essas turbu-
lências – este foi um fator-cha-
ve que nos permitiu atravessar 
um dos períodos mais difíceis 
no país após o Plano Real. 

Nossa estratégia fundamental 
foi centrada na concretização 
dos objetivos empresariais 
que estavam planejados para 
esse período (início das obras 
em Baixio, no Litoral Norte; 
entrega do empreendimento 
imobiliário Horto Barcelona, 
em Salvador; e implantação e 
inauguração do Hotel Fasano 
Salvador), reforçando, assim, 
o compromisso com os sta-
keholders - equilibrando as 
expectativas de todos. Conco-

mitantemente, tomamos me-
didas fundamentais visando 
aproveitar as oportunidades 
futuras e que são essenciais 
para a expansão do negócio. 
Nesse período, aprofundamos 
a análise e o desenvolvimento 
de novos produtos, possibili-
tando o crescimento da com-
panhia através da implantação 
e preparação de novos em-
preendimentos turístico-imo-
biliários”, destaca.

Com relação ao futuro, ele 
pontua que as expectativas 
macroeconômicas para os 
anos de 2020 e 2021 se de-
monstram melhores que o 
biênio 2018-2019. “Com isso, o 
mercado sinaliza que retoma-
remos o crescimento econômi-
co que até então vem trazendo 
embaraços ao desenvolvimen-
to dos mercados. No segmen-
to imobiliário, a expectativa 
é de retomada de novos lan-
çamentos em decorrência do 
aumento da renda das pes-

soas, da redução da taxa de 
desemprego, da redução da 
taxa de juros, da estabilização 
da inflação, fatores que acarre-
tam em mais créditos para as 
construtoras desenvolverem 
os seus projetos e, por outro 
lado, a possibilidade de mais 
financiamentos para os clien-
tes finais. Consumidores estes 
que estão mais maduros e com 
mais experiência na aquisição 
de imóveis, fazendo com que o 
processo de venda de imóveis 
torne-se cada vez mais lento e, 
consequentemente, mais com-
petitivo”, ressalta.

Para o segmento turístico,  
a expectativa também é posi-
tiva. “Claro, levando em con-
sideração a recuperação da 
economia brasileira, o incre-
mento do turismo de negó-
cios em Salvador, o aeroporto 
requalificado, o crescimento 
do turismo religioso e o au-
mento da demanda pelo des-
tino Bahia, especialmente Sal-
vador e a Costa dos Coquei-
ros. No entanto, é fundamen-
tal que as esferas municipais, 
estaduais e federais coloquem 
o turismo como prioridade 
das suas gestões, consideran-
do que este segmento possi-
bilitará ao Brasil incrementar 
a sua economia, reduzindo, 
assim, as desigualdades so-
ciais, com a geração de múl-
tiplos empregos. Algumas das 
barreiras ainda são a infraes-
trutura e a falta de promoção 
do Brasil nos mercados poten-
ciais – recebemos apenas 6,6 
milhões de turistas estrangei-
ros por ano, número que pode 
ser multiplicado por dez se o 
turismo for uma prioridade to-
tal dos governos. E, neste con-
texto, estamos ampliando o 
diálogo para contribuir direta-
mente com o aporte de ideias, 
visando ao melhor desenvol-
vimento desses segmentos”, 
finaliza Luciano.  

LUCIANO 
LOPES

  Não sabendo 
que era  

impossível,  
foi lá e fez

Jean Cocteau

Prima Empreendimentos
Diretor executivo 

“ “
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LUCIANO 
SAMPAIO

Luciano Sampaio tem 47 anos, 
nasceu em Salvador, é casado 
com Alice e pai de Cecília e Bea-
triz. É filho de Luciano, advoga-
do, e Maria, empresária. Criado 
no bairro da Graça, sempre gos-
tou de praticar esportes como 
futebol, surf, skate, patins. For-
mado em Ciências Contábeis e 
pós-graduado em Finanças Cor-
porativas, em 1994, iniciou a sua 
carreira em auditoria, após ter 
trabalhado em empresas locais 
como Paes Mendonça, Funda-
ção José Silveira, entre outras.

Desde o início da sua carreira, 
descobriu que o mundo que se 
apresentou através da auditoria 
externa seria o caminho a tri-
lhar. Nessa profissão, identificou 
que não existiria rotina e que 
grandes desafios estavam por 
vir. E foi isso que encontrou nas 
interações com pessoas de for-
mações diferentes, de diversas 
indústrias, culturas, cidades e 
países, sendo algo que agregou 
muito ao profissional e ao ser 
humano Luciano. 

Sempre teve como caracte-
rísticas marcantes a resiliência, 
a empatia e a paixão nas ativi-
dades que desenvolve. Na pres-
tação dos serviços de auditoria, 
esse perfil o ajudou a desenvol-
ver excelentes relacionamentos 
com os seus colegas de traba-
lho e com os seus clientes em 
especial.

Ao longo dos mais de 25 
anos em que atua como auditor 
externo, teve a oportunidade de 
assessorar empresas familiares 
e de grande porte em quase to-
dos os Estados do Brasil. Parti-
cipou do processo de abertura 
de capital para empresas que 
fizeram o registro na Bolsa de 
Valores do país, através da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), bem como o registro de 
empresas brasileiras na Bolsa 
de Valores de Nova Iorque atra-
vés da Securities and Exchange 
Commission (SEC).

No ano de 2006, como pro-
cesso de crescimento na car-
reira, foi transferido para o es-
critório da PwC em São Paulo. 
Em 2007, foi para o escritório  
da empresa localizado em 
Washington D.C. em um projeto 
global estratégico da compa-
nhia. Trabalhou com colegas de 
nove países diferentes e teve in-
terações com líderes globais da 
PwC, incluindo o seu CEO.

Ao final do projeto, retornou 

para o escritório de São Paulo, 
onde foi admitido à sociedade 
da empresa em 2009. Em julho 
de 2019, Luciano voltou a morar 
em Salvador, onde desenvolve a 
liderança das operações da PwC 
na Região Nordeste do Brasil. É 
diretor no Instituto dos Audi-
tores Independentes do Brasil 
(IBRACON) e associado ao Insti-
tuto Brasileiro de Executivos de 
Finanças (IBEF), à AMCHAM, à 
Câmara Espanhola, ao Instituto 
Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC) e à Associação 
Nacional dos Executivos de Fi-
nanças, Administração e Conta-
bilidade (ANEFAC). 

“Entendo que todos os seg-
mentos de negócios foram im-
pactados de maneira mais sua-
ve ou mais intensa, fruto das 
turbulências que ainda estamos 
enfrentando localmente e mun-
dialmente. Por atuarmos com 

serviços de auditoria externa, 
consultoria tributária e consul-
toria de negócios e estratégia, 
também fomos fortemente atin-
gidos. Um aspecto que nos im-
pactou de maneira aguda foi a 
disrupção tecnológica. Os nos-
sos serviços são, em boa parte, 
regulados há séculos. Com a 
chegada da tecnologia, nos mo-
vimentamos muito rápido para 
abarcá-la ao máximo, para que 
os nossos clientes passassem 
a ter uma experiência diferente 
com a PwC”, diz o executivo so-
bre os momentos vividos duran-
te a crise econômica entre 2017 
e 2018.

Luciano afirma que outro de-
safio que ainda se faz presente é 
a qualificação das pessoas para 
que estejam aptas a navegar no 
mundo digital. Para isso, ele e a 
sua equipe estão em uma jor-
nada que chamam de “Digital 
Upskilling”. Em paralelo ao tema 
tecnológico, foram desenvol-
vidas diversas práticas relacio-
nadas aos Recursos Humanos, 
para proporcionar um ambiente 
de trabalho ainda melhor. Den-
tre os programas desenvolvi-
dos, Luciano destaca a licença- 
maternidade de 180 dias, a li-
cença-paternidade de 90 dias, o 
Flex Time – que permite ao pro-
fissional ter uma maior flexibili-
dade nos horários de trabalho – 
e a adoção da prática de home 
office. 

Sobre o futuro, Luciano é 
pragmático: “Entendo que para 
os próximos anos, não somente 
o segmento no qual estou in-
serido, mas todo o mundo dos 
negócios será impactado com 
maior ou menor grau pelas me-
gatendências. Dentre elas: as 
mudanças demográficas, o des-
locamento dos centros de po-
der econômico, a urbanização 
acelerada, a mudança climática, 
a escassez de recursos e a re-
volução tecnológica”, resume o 
empresário.

A alegria  
está na luta, na 
tentativa, no 
sofrimento  
envolvido e 

não na vitória 
propriamente 

dita
Mahatma Gandhi                                                                                                             

PwC
Sócio 

“

“
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LUCIANO             
SOUSA

A paixão de Luciano Sousa por 
inovação, tecnologia, finanças e 
tributação foi construída ao longo 
das sucessivas experiências pro-
fissionais, tendo início em 1982, 
no Banco do Brasil, sua primeira 
referência sobre os aspectos fi-
nanceiros do mundo empresarial. 

Já o estudo da tributação co-
meçou cinco anos depois, em 
1987, durante a sua passagem 
pela Secretaria de Fazenda esta-
dual e pela Secretaria da Receita 
Federal. Conhecimento que foi 
ampliado com trabalhos e estu-
dos desenvolvidos no âmbito do 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), am-
bos em Washington-USA. 

Tais experiências financeiras e 
tributárias acumuladas até então 
foram expandidas após o convi-
te recebido pela Petrobras para 
contribuir com a reestruturação e 
direção de toda a atividade tribu-
tária daquela empresa. 

Contudo, essa vivência de 
cinco anos no Rio de Janeiro, 
bem como a experiência de um 
ano em Buenos Aires, liderando 
a “due dilligence” da empresa 
Perez Companc, constituiu o ali-
cerce sobre o qual foi possível, 
em 2003, ingressar no mundo 
empresarial com a constituição 
da Lex Consult e, concomitante-
mente, com o desenvolvimento 
do software tributário que iria 
conquistar o mercado brasileiro 
de auditoria eletrônica. 

Essa decisão da Lex de desen-
volver um software de auditoria e 
compliance, justamente no mo-
mento em que as obrigações tri-
butárias das empresas deixariam 
de ser feitas em papel e passa-
riam a ser feitas através de arqui-
vos eletrônicos, lhe valeu o pionei-
rismo no setor. 

Com efeito, o software conhe-
cido como SGTLex (sistema de 
governança tributária da Lex), pri-
meiro a ser certificado pela SAP 
no Brasil, através do “COIL – Co-

-innovation Lab”, foi desenvolvido 
para as empresas se certificarem 
de que as suas informações fis-
cais apresentadas ao Fisco estão 
condizentes com a legislação tri-
butária vigente, seja no nível fede-
ral, estadual ou municipal. 

Assim é que, beneficiada pelo 
pioneirismo e pela visão do cres-

cente aparelhamento tecnológico 
das entidades fiscais (principal-
mente a Receita Federal e as Se-
cretarias de Fazenda estaduais), 
relativamente aos mecanismos 
de controle de evasão fiscal, a Lex 
conseguiu, ao longo de todos es-
ses anos, conquistar o mercado 
brasileiro de auditoria eletrônica, 
oferecendo ao mercado um soft-
ware com diferenciada capaci-
dade de identificação de erros e 
oportunidades de ganhos fiscais 
para as empresas, o que lhe per-
mitiu conquistar clientes de gran-
de porte, como é o caso da Vale, 
da Petrobras, da Transpetro, da 
BR Distribuidora, da Braskem, da 
Votorantim, do Walmart, dentre 
muitos outros. 

Em 2011, a empresa decidiu 
que era chegado o momento de 
desenvolver outro sistema ino-
vador e revolucionário na área 
tributária, só que dessa vez dedi-

cado à apuração de tributos, com 
altíssima velocidade. Investiu, por-
tanto, no desenvolvimento de um 
software de apuração totalmente 
configurável – em que não fosse 
necessário alterar o código-fon-
te do sistema para acompanhar 
as alterações de legislação, mas, 
simplesmente, efetuar uma rápi-
da configuração/ajuste em uma 
camada do software especifica-
mente dedicada a esse fim. 

 Para levar a efeito essa es-
tratégia, a Lex procurou a alemã 
SAP (maior empresa de software 
de gestão do mundo) e conse-
guiu demonstrar a eles a imensa 
oportunidade que o mercado 
brasileiro representava. Como re-
sultado foi constituída uma Joint 
Venture, através da criação da All 
Tax Platform S.A., tendo como só-
cios, além da Lex, a SAP e a Agi-
le Solutions, empresa com forte 
presença na região do Vale do 
Silício, na Califórnia, e experiência 
nas tecnologias inovadoras  lança-
das constantemente pela SAP no 
mundo.

Em números, os softwares da 
Lex (SGTLex) e da All Tax (TIM-
P-Tax Intelligence Management 
Platform) já são responsáveis pela 
apuração, auditoria e recolhimen-
to, aos cofres públicos, de um 
montante de tributos superior a 
R$ 220 bilhões por ano no Brasil.

A meta da All Tax e da Lex para 
este ano é de um crescimento da 
ordem de 200% na quantidade 
de clientes usuários dos seus sis-
temas, considerando as propos-
tas já enviadas e sob análise das 
empresas.

Fiel ao seu DNA de inovação 
e olhando para frente, buscando 
continuar melhorando a vida das 
pessoas e das empresas, a Lex já 
trabalha no desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, en-
volvendo temas como ciberse-
curity, machine learning e seguros 
financeiros diferenciados para a 
garantia de demandas tributárias 
judiciais.

Para quem  
deseja  

empreender, 
penso ser  

fundamental 
aprender a ser 

resiliente,  
para suportar 

emocionalmente 
as dificuldades e 

pedras do  
caminho
Luciano Sousa

All Tax Plataform e Lex Tax
Sócio-fundador 

“

“
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MARCELO 
RIBEIRO

Marcelo Ribeiro é engenheiro 
civil de vocação e formação, 
graduado pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) em 
1991, após passar toda a sua in-
fância e adolescência em Feira 
de Santana, onde conviveu di-
retamente com o trabalho de 
engenheiro de seu pai dentro 
do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER). 

No início da carreira, Marcelo 
se especializou em Engenharia 
Rodoviária e passou por algu-
mas empresas como a Viriato 
Cardoso, Froylan, Agripec, Pla-
nurb e A. Madeira. Nessa mes-
ma época da juventude, envol-
veu-se de forma paralela com 
o mercado de entretenimento, 
trabalhando em algumas pro-
dutoras de eventos e blocos 
carnavalescos. 

Essa imersão no mundo do 
Carnaval da Bahia, além de tra-
zer uma experiência significati-
va na sua relação com as pes-
soas e de fortalecer a sua veia 
comercial, o fez conhecer Ulis-
ses, um dos seus atuais sócios 
na Bent. 

Em 1999, entrou na OAS 
como engenheiro júnior e saiu 
em 2016 como superintenden-
te. Esse foi, com certeza, o pe-
ríodo de maior maturação das 
suas capacidades profissio-
nais. Além de se pós-graduar 
e se especializar em Gestão de 
Projetos, Engenharia Econômi-
ca, Modelos de Governança e 
Estratégias de Negócio, tam-
bém passou por vários lugares 
como Recife, Rio de Janeiro, 
Lima e Quito, e foi responsável 
por grandes projetos como o 
Arco Rodoviário, o Esgotamen-
to Sanitário da Barra da Tijuca 
e o Teleférico do Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro; a Lí-
nea Amarilla, no Peru; e a Are-
na Fonte Nova, em Salvador. 

Em 2016, deu a maior guina-
da da sua vida profissional, tor-
nou-se empresário após abrir 

a Bent Investimentos e Partici-
pações. A empresa nasceu em 
Salvador, fruto de um sonho de 
trabalhar no desenvolvimento 
de projetos que colaborassem 
com o progresso da cidade e 
do Estado. Os atuais sócios da 
Bent, Marcelo, Oldgard, Mar-
cos, Ulisses, Clay e Azevedo, 
se propuseram desde o início a 
somar competências técnicas e 
pessoais, acumuladas ao longo 

de vários anos de experiência 
no mercado empresarial, para 
desenvolver negócios, Busi-
ness Development e negócios 
garimpados nos segmentos 
comerciais, econômicos e in-
dustriais mais atrativos. Apesar 
de focarem em projetos vincu-
lados à saúde, à infraestrutura 
e a serviços, nunca fecharam 
os olhos para nenhuma opor-
tunidade que pudesse trazer 
mais desenvolvimento para a 
região. 

Os anos de 2017 e 2018 fo-
ram extremamente difíceis 
para a Bent. Muitas alegrias e 
sucessos foram vividos, mas 
sem esquecer as inúmeras di-
ficuldades que os fizeram mais 
fortes e motivados. A brutal re-
cessão econômica no país, um 
turbulento período político e 
principalmente uma tremenda 
falta de confiança do merca-
do foram os fatores que mais 
impactaram no desempenho, 

mas nada disso foi um impe-
dimento de olhar para frente, 
de se reinventar e desenvolver 
diversos projetos e negócios 
inovadores em áreas como 
Marketing Place em Telemedi-
cina, serviços para a Terceira 
Idade, tratamentos de resíduos 
sólidos, tecnologia adaptada à 
educação e à empregabilidade, 
serviços humanizados de saú-
de, implantação de pequenas 
indústrias e startups. 

Para Marcelo, o Brasil está 
parado e a economia não con-
segue deslanchar. Para que isso 
aconteça é preciso recuperar a 
capacidade de investimentos 
do Poder Público, aumentar 
a confiança dos investidores 
internos e externos e voltar a 
gerar emprego e renda para a 
população, só assim pode-se 
elevar as taxas de aumento do 
PIB e voltar a crescer.

 Logicamente, as reformas 
estruturais como a da Previ-
dência e a tributária, a redução 
da SELIC, a privatização de es-
tatais e a estabilidade política 
poderão trazer para os próxi-
mos anos um cenário de cres-
cimento sustentável da econo-
mia, mas Marcelo, particular-
mente, acha que esse cresci-
mento não será tão expressivo 
nos próximos dois anos. 

“É extremamente necessá-
rio que, além dessas conquis-
tas macroeconômicas, os in-
vestidores baianos comecem a 
confiar mais no mercado pro-
dutivo da nossa região. É ur-
gente acabar com o costume 
de querer consumir produtos e 
serviços de fora. A missão da 
Bent no universo empresarial 
é trabalhar incessantemente 
no intuito de produzir oportu-
nidades, projetos e negócios 
que sejam excelentes opções 
de investimentos para todos 
aqueles que queiram colabo-
rar com o desenvolvimento da 
Bahia”, finaliza.

Se  
não deu  

certo, é porque 
ainda não  
chegamos  

ao fim
Fernando Sabino

Bent Investimentos e Participações 
Sócio-diretor 

“

“
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MARCELO 
NOGUEIRA REIS

Marcelo Reis considera que a 
Advocacia já estava “na veia” 
por conta de seu pai, advo-
gado, que, por coincidência, 
abriu o escritório dele exata-
mente em 1966, o ano em que 
o filho nasceu. Foi na Univer-
sidade Católica de Salvador 
(UCSAL) que acabou se do-
brando aos encantos do Direi-
to, e mais uma vez o destino o 
ajudou, pois teve a honra e a 
alegria de ter o seu pai como 
professor de Direito Financei-
ro/Tributário.

Apaixonou-se pelo Direito 
Tributário e nunca mais exer-
ceu outro ramo do Direito.  
Marcelo tentou fazer diferente, 
pois ao invés dos cursos usuais 
de Direito Tributário, procu-
rou fazer treinamentos com os 
professores de Contabilidade, 
auditores fiscais do Estado, do 
município, da Receita Fede-
ral e do INSS, e, com certeza, 
esse foi um diferencial em sua 
formação. Aprendeu a enten-
der “o detalhe”, a pensar como 
o auditor fiscal, a raciocinar as 
regras da Contabilidade, a ana-
lisar cada número e demons-
trativo anexados aos autos de 
infração. E, em termos de Direi-
to Tributário, com certeza, essa 
formação prática o ajudou sen-
sivelmente. 

Considera-se um apaixona-
do pela carreira, não para de 
pensar nos processos. Dorme e 
acorda pensando na melhor so-
lução para o caminho da vitó-
ria, na estratégia mais eficien-
te. Ele sofre com os problemas 
dos seus clientes e, exatamente 
por isso, tenta dar o seu me-
lhor, inclusive no aspecto psi-
cológico, pois não raras vezes 
o cliente já está desesperado 
com os muitos excessos do Fis-
co e o seu otimismo lhe passa 
o conforto que ele precisa para 
seguir na luta, confiante, de ca-
beça erguida, porque sabe que 
o advogado fará de tudo para 

obter um resultado positivo. 
Em sua trajetória, sempre 

teve como direção estar ao 
lado das entidades empresa-
riais, lutando junto com elas. 
Se alguém lhe pergunta pelo 
seu “currículo”, ele responde, 
com muita honra, que é con-
sultor tributário da Associação 
Comercial da Bahia (ACB); da 
Federação das Indústrias do 

Estado da Bahia (FIEB); da FE-
COMÉRCIO-BA; da ADEMI-BA; 
além de vice-presidente do 
Fórum Empresarial da Bahia; 
e presidente do Conselho Jurí-
dico da Frente Parlamentar do 
Setor Produtivo, criado na As-
sembleia Legislativa do Estado 
da Bahia.

As turbulências do país não 
afetaram o negócio de Mar-
celo Reis, porque no Brasil o 
Fisco não dá trégua, com crise 
ou sem crise. “Os empresários 
estão sempre pagando a con-
ta da ineficiência da máquina 
pública, e essa ‘conta’ vem em 
forma de tributos, exigidos de 
todos os lados, e cada Fisco 
(Federal, Estadual e Municipal) 
está sempre procurando a for-
ma mais truculenta de cobrar 
aquilo que entende como de-
vido”.

Marcelo conseguiu formar 
uma equipe de valor, com ad-
vogados que iniciaram no es-
critório como estagiários e 

atualmente são seus sócios. Ele 
diz que, hoje, tem uma equipe 
de amigos, todos preparados 
para a incansável luta que é 
“brigar” com o Fisco. “É pre-
ciso estar se atualizando sem-
pre, pois a legislação tributária 
muda diariamente. Tem que se 
atualizar também em relação 
aos sistemas de informática, 
uma vez que os processos ad-
ministrativos e judiciais já são 
quase todos eletrônicos. O 
Fisco cria sistemas novos e é 
preciso acompanhá-los, mas a 
sua maior matéria-prima são as 
pessoas. Esse é o nosso com-
pliance”, explica.

Há muitos e muitos anos que 
se fala em Reforma Tributária, 
mas nesses 33 anos o que Mar-
celo viu foi o aumento de car-
ga tributária, com a criação de 
CPMF, PIS-COFINS não cumu-
lativo, o aumento de alíquotas 
de inúmeros tributos, a majora-
ção de ICMS, IPTU, ITIV e taxas 
diversas. “Não tenho expectati-
va de que este quadro vai se al-
terar. Se pelo menos a Reforma 
Tributária vier para simplificar 
o sistema, já me dou por satis-
feito”.

 “O ambiente empresarial no 
Brasil, na Bahia e em Salvador 
é realmente muito hostil, difícil 
de ser enfrentado. O empresá-
rio é sempre encarado como 
marginal e sonegador. A pre-
missa é que todos são crimi-
nosos, até que se prove o con-
trário. É preciso um Código de 
Defesa dos Contribuintes (que 
já está tramitando na Assem-
bleia Legislativa da Bahia, mas 
a passos lentos...). O Fisco pre-
cisa cumprir regras, respeitar 
o contribuinte e sofrer penali-
dades caso cometa excessos. 
As casas legislativas precisam 
discutir melhor os projetos de 
leis encaminhados pelo Execu-
tivo. Os deputados e vereado-
res precisam debatê-los e não 
apenas aprová-los”, frisa.  

Minha missão  
é ajudar a  
melhorar o 
 ambiente  

empresarial  
na Bahia
Marcelo Reis

Nogueira Reis Advogados
Sócio 

“

“
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MARGARETH 
MENEZES

Margareth Menezes da Purifica-
ção, também conhecida como 
Maga, é cantora, compositora e 
pode ser considerada uma agi-
tadora cultural. Com 32 anos de 
carreira, nasceu com a vocação 
de cantar. Aos três anos, pediu 
um violão para sua mãe, porque 
seu avô, que era da Ilha de Maré, 
tinha um regional e ela sempre o 
via tocar com seus tios. 

O bairro onde nasceu tinha 
muita música, fica na Península 
de Itapagipe, uma região mui-
to rica culturalmente. Foi lá, no 
Centro Integrado Luiz Tarquínio, 
que fez teatro amador e onde 
se formou em Artes Gráficas. A 
partir daí, começou a se apre-
sentar nos teatros da cidade e a 
tocar na noite, eram atividades 
paralelas e complementares, até 
que, em 1987, gravou a canção 
“Faraó Divindade do Egito”. Em 
1988, foi contratada pela grava-
dora Polygram e, então, a sua 
carreira tomou outra dimensão.

A primeira gravação de Mar-
gareth foi o single “Faraó” e a 
segunda foi o álbum “Margareth 
Menezes”, contendo a música 
“Uma História de Ifá”, que se tor-
nou um grande sucesso interna-
cional tendo ficado 11 semanas 
em primeiro lugar na World Mu-
sic americana e, em seguida, vi-
rou jingle da Schweppes, na Eu-
ropa. Em 1992, ela foi convidada 
por David Byrne para abrir a sua 
turnê internacional, e a sua car-
reira deslanchou. Até hoje, ela é 
premiada dentro e fora do país e 
tem a carreira consolidada com 
mais de 20 turnês e vários proje-
tos entre CDs, clips e DVDs.

Em 1999, Margareth parti-
cipou da criação do bloco “Os 
Mascarados”, que, 21 anos de-
pois, se transformou em um 
grande movimento de resgate 
da fantasia no Carnaval de Sal-
vador. Criou também o movi-
mento AfroPop Brasileiro, for-
talecendo essa identidade afro-
-urbana e contemporânea. Há 

15 anos, fundou a ONG Fábrica 
Cultural, na Ribeira. A organiza-
ção não governamental desen-
volve projetos de formação para 
jovens e crianças, além de atuar 
com a reciclagem de descartá-
veis. Em seguida, veio o Merca-
do Iaô, um case de sucesso que 
trabalha com a economia cria-
tiva, focando na qualidade de 
vida. 

Os dois últimos anos foram 
realmente de muitas mudan-
ças no mercado, especialmente 
para quem trabalha com a arte 
e a cultura. Já há algum tempo 
Margareth vem fazendo um mo-
vimento de transformação na 
dinâmica e na logística de seu 
trabalho, prestando atenção a 
todas as mudanças que houve, 
principalmente na comunica-
ção, com a chegada das redes 
sociais e toda a linguagem liga-
da à tecnologia de startups. 

A tecnologia também tem 
sido importante na renovação 
da linguagem da música de Mar-
gareth, trazendo todos esses 
benefícios para o seu trabalho. 
“Hoje, não dá para ter uma ban-
da grande como era antes, com 
sopros e com tudo, pois, nesse 
sentido, a tecnologia chegou 
também de uma maneira muito 
positiva”, afirma. O pensamen-
to de Margareth sempre foi ter 
uma postura de acompanhar 
esses elementos. Desde a pes-
quisa com o AfroPop, que vem 
fazendo desde 1992, e também 
em 1994, quando gravou um 
disco afro-tecno-pop, o “Kinda-
la”, que concorreu ao Grammy 
Awards e foi considerado um 
dos cinco melhores na categoria 
World Music no mundo. 

Para Margareth, a expectativa 
de futuro para todos os brasilei-
ros depende muito do que está 
sendo implantado neste novo 
momento do país. “Não existe 
uma receita, ainda mais nesta si-
tuação, que está bastante nubla-
da. Quando você melhora a qua-
lidade de vida e a acessibilidade 
do povo de ter competitividade 
e qualidade de produção, aí há 
progresso. Mas não tenho senti-
do isso. Não adianta dentro de 
uma nação você prestigiar um 
setor em detrimento do outro. 
Na verdade, é a grande massa 
que faz a circulação do dinheiro, 
que faz o comércio rodar. Espe-
cialmente nas artes e na cultura, 
pois é preciso se conscientizar 
do valor que tem esse setor e 
do retorno que ele traz em qual-
quer movimento”, pontua. 

“Não podemos olhar para 
um país como o Brasil e querer 
formatá-lo com uma só visão. 
É impossível, porque é a diver-
sidade que traz a possibilidade 
de atender a todos. É uma visão 
mais humana e moderna no sen-
tido de que se eu aro toda a ter-
ra, terei mais qualidade no que 
produzo nela”, finaliza.  

Cada dia é  
um dia novo de 
recomeçar e se 

fortalecer  
diante da vida. 

Use as  
dificuldades 

como degraus 
de aprendizado, 
sem abrir mão 

das suas  
metas, da sua 

dignidade e de 
entender o valor 
que tem um ser 
humano criado 

por Deus
Margareth Menezes

Cantora 

“
“
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Maria Constança Carneiro Gal-
vão tem 71 anos e um coração 
brando e sereno. E apesar de 
ser extremamente exigente, se 
declara extremamente huma-
na. Formada em Ciências Con-
tábeis e pós-graduada em Au-
ditoria na Fundação Visconde 
de Cairu, desde cedo, muito ín-
tima com a Matemática, entrou 
como estagiária na companhia 
de energia COELBA, onde per-
maneceu por 27 anos e se apo-
sentou como assistente de di-
retoria financeira. Empreende-
dora, um ano depois, resolveu 
abrir o seu próprio negócio de 
Contabilidade, juntamente com 
Renato Andrade Galvão e Fer-
nando Carlos Cardoso Almeida, 
a Rencont Consultoria e Con-
tabilidade – especialistas em 
Contabilidade para entidades 
governamentais e não gover-
namentais, em consultoria para 
a Previdência Privada e parti-
dos políticos, além de darem 
cursos e treinamentos na área. 

Dinâmica e bastante ativa, 
Constança é conselheira do 
Conselho Federal de Contabi-
lidade, vice-presidente opera-
cional da Academia Baiana de 
Ciências Contábeis (ABACI-
CON), além de ser membro e 
conselheira de inúmeras insti-
tuições da área. Foi presiden-
te do IBRACON e a primeira 
mulher a presidir o Conselho 
de Contabilidade da Bahia 
(CRCBA). Ela também é coau-
tora do livro “Contabilidade 
Eleitoral” e motivo de orgulho 
para todos os baianos por re-
presentar a classe em palestras 
fora do Brasil, como na Univer-
sidade de Coimbra e em Évora, 
ambas em Portugal. 

Colecionadora de muitos 
títulos e homenagens, Maria 
Constança não pensa em parar 
de trabalhar e diz que o amor 
pelas pessoas e pela profis-
são a faz se sentir feliz e muito 
viva. “Quero continuar contri-

buindo com o país e deixar o 
meu legado como inspiração 
para essa nova geração fazer 
do Brasil um lugar mais justo 
e mais bonito”, pontua. E além 
de ser uma referência na sua 
área de atuação, também é re-
conhecida por todos da classe 
contábil e da Junta Comer-
cial do Estado da Bahia como 
exemplo de profissionalismo, 
força, determinação e carisma.

Para Maria, os anos de 2017 
e 2018 foram de grandes en-
traves e tumulto em todo o 
segmento do empresariado. 
“Aprendemos desde cedo que 
em tempos assim, temos que 
tirar o “s” da palavra “crise”, 
que ela vira: “crie!”. É de ex-
trema importância renovar e 
reinventar o próprio negócio. 
Logicamente, quando per-
demos clientes, isso gera um 
grande impacto na redução de 
pessoal, considerando as difi-
culdades que iremos enfrentar. 
Entretanto, procuramos fazer 
a diferença. O país parou e 
buscamos intensificar as nos-
sas ações como profissionais 
da área de serviço no segmen-
to público, analisando cada 
momento e com total atenção, 
como sempre, para os nossos 
clientes. Pois eles são a razão 
de ser da nossa empresa. Além 
disso, buscamos comparti-

lhar conhecimentos através de 
cursos de capacitação e tra-
balhando com parcerias. Com 
isso, tocamos o nosso negócio 
com habilidades e estratégias, 
focando sempre no público-
-alvo e com zelo pela nossa 
empresa. Atravessamos crises, 
cuidamos, passamos por elas 
com equilíbrio e estamos aqui 
há mais de 23 anos. Trabalhan-
do com ética, profissionalismo 
e responsabilidade”, destaca.

Com relação ao futuro, 
Constança espera que o mer-
cado seja aquecido, principal-
mente por vivermos um mo-
mento forte da tecnologia, no 
mundo digital. “Somos respon-
sáveis por um legado de infor-
mações precisas e dinâmicas 
para o nosso negócio. É neces-
sário entender o que o cliente 
espera de nós. Para isso, é fun-
damental o trabalho em equi-
pe, com todos unidos e foca-
dos no objetivo de buscar re-
sultados. Somos responsáveis 
por municípios de pequeno e 
grande porte, onde geramos 
o nosso negócio de contabili-
dade, consultoria, assessoria e 
estratégias do bom andamen-
to do serviço, com agilidade 
e precisão. Sendo assim, esta-
mos otimistas e não podemos 
deixar que a situação atual 
invada o nosso espaço com 
o pessimismo, pois permane-
cemos no mercado mostran-
do para que viemos e o que 
fazemos. Não vamos cruzar 
os braços, somos uma equipe 
equilibrada, com profissionais 
capacitados para as ativida-
des que lhes forem impostas e 
almejamos fazer muito mais”, 
frisa, destacando que ter uma 
boa rede de relacionamentos 
é fundamental para gerir o ne-
gócio com eficiência e efeti-
vidade, para que as empresas 
sigam em frente com otimismo 
e expectativa de que dias me-
lhores virão.

MARIA CONSTANÇA 
CARNEIRO GALVÃO

Sou uma  
eterna  

aprendiz,  
pois a vida  

é um eterno 
aprendizado

Maria Constança

Rencont Consultoria e Assessoria Contábil 
Sócia-diretora 

“

“
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de sua fundadora. 
O Complexo Roma, sede da 

instituição, conta com 40 mil 
metros quadrados de área cons-
truída na capital baiana. São 954 
leitos hospitalares para o aten-
dimento de patologias clínicas 
e cirúrgicas e duas mil pessoas 
atendidas diariamente. Mais de 
4,3 mil profissionais trabalham 
na organização em todo o Es-
tado, incluindo três mil funcio-
nários somente no complexo 
da cidade, sendo 300 médicos, 
além de 300 voluntários. No 
Centro Educacional Santo Antô-
nio (CESA), 780 crianças e ado-
lescentes em situação de vulne-
rabilidade social encontram-se 
acolhidos e 1,7 milhão de refei-
ções são servidas por ano para 
os pacientes. 

Maria Rita vê com muita es-
perança e otimismo o futuro 
das OSID. “Estamos vivendo o 
melhor momento da instituição, 
que tem 60 anos de existência. 
Um momento de consolida-
ção, de busca da perpetuidade, 
após a canonização. As opor-
tunidades que se abrem para a 
divulgação da instituição e sua 
missão e para a consolidação 
da imagem da entidade são 
enormes. Um novo segmento 
de atuação também surge com 
muita força, que é o do turismo 
religioso, com o foco no aumen-
to da devoção e espiritualidade 
da Santa Dulce dos Pobres. No 
ano passado, por exemplo, o 
Memorial e o Santuário de Irmã 
Dulce receberam 125 mil visitan-
tes, um crescimento de 100% 
no comparativo com o fluxo de 
visitas registrado em 2018. Esta-
mos nos estruturando para aco-
lher cada vez melhor o devoto, 
o peregrino e o turista, para que 
todos sintam a presença viva 
do Anjo Bom da Bahia em cada 
funcionário, em cada religioso 
que encontrar no Complexo do 
Santuário da primeira santa bra-
sileira”, finaliza.

Especial Business

MARIA RITA  
LOPES PONTES

Maria Rita Lopes Pontes se 
considera uma pessoa reserva-
da, que cresceu observando e 
aprendendo com os exemplos 
de sua tia Maria Rita de Sou-
za Brito Lopes Pontes (mais 
conhecida como Irmã Dulce, a 
primeira santa brasileira, canoni-
zada em dezembro de 2019), de 
quem aceitou como missão dar 
continuidade à sua obra.

É formada em Comunicação 
Social, especificamente em Jor-
nalismo, pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Em março de 1991, assumiu inte-
rinamente a direção das Obras 
Sociais Irmã Dulce (OSID), em 
um momento muito difícil para 
a instituição, pois Irmã Dulce en-
contrava-se enferma. Um ano 
depois, com o seu falecimento, 
assumiu definitivamente a dire-
ção das OSID, a pedido do Con-
selho de Administração das suas 
Obras. “O fato de ter dado con-
tinuidade ao seu trabalho, man-
tendo a mesma filosofia, princí-
pios e valores, e ter ampliado os 
atendimentos e modernizado a 
instituição é, para mim, um dos 
principais feitos. O outro, sem 
dúvida, foi ter participado do iní-
cio ao fim do processo de cano-
nização de Irmã Dulce”, pontua, 
com orgulho, Maria Rita.

E mesmo tendo atuado por 
15 anos no Jornalismo, foi nas 
OSID que descobriu o sentido 
de ser feliz, ajudando sempre 
ao próximo. No ano passado, 
em sessão solene realizada no 
Plenário Cosme de Farias, uma 
honraria que leva o nome da pri-
meira santa brasileira foi dedica-
da a Maria. A comenda é dirigi-
da a pessoas físicas, empresas 
ou instituições do terceiro setor 
que promovem ações na área 
social.

Com relação aos momentos 
de crise enfrentados nos últimos 
anos, ela declara que a institui-
ção sofreu como qualquer ou-
tra empresa: recursos escassos, 

além do aumento da clientela, 
provocado pelo desemprego, 
pela perda de plano de saúde 
e problemas dos mais diversos. 
“Mas as nossas portas perma-
necem sempre abertas à co-
munidade. E, nesses momentos 
de dificuldade, sempre conse-
guimos sensibilizar a socieda-
de, os empresários e o governo 
para manter todos os serviços 
em funcionamento. Mantemos 

a nossa estrutura enxuta e as 
equipes unidas, movidas por um 
propósito maior: amar e servir 
ao próximo”, frisa.

Sobre as Obras, são 3,5 mi-
lhões de procedimentos ambu-
latoriais realizados por ano na 
Bahia (2,2 milhões somente em 
Salvador) junto a usuários do 
SUS, entre idosos, pessoas com 
deficiência e com deformidades 
craniofaciais, pacientes oncoló-
gicos, crianças e adolescentes 
em situação de risco social, de-
pendentes de substâncias psi-
coativas e pessoas em situação 
de rua; 21 núcleos que prestam 
assistência à população de bai-
xa renda nas áreas de Saúde, 
Assistência Social, Pesquisa 
Científica, Ensino em Saúde e 
Ensino Fundamental; e na pre-
servação e difusão da memória 

Sempre que 
puder, fale de 
amor e com 
amor para  

alguém. Faz 
bem aos  

ouvidos de 
quem ouve 
e à alma de 
quem fala

Irmã Dulce

Obras Sociais Irmã Dulce
Superintendente 

“

“
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MATHEUS 
OLIVA

Matheus Oliva começou a tra-
balhar cedo. Aos 19 anos, ini-
ciou a sua atuação no mercado 
de navegação, como visitador 
de navios nos portos de Salva-
dor, Aratu e Ilhéus. O que seria 
apenas um estágio de expe-
riência para conhecer o mundo 
do trabalho transformou-se em 
dedicação para toda a vida. De 
1994 até hoje, Matheus pôde 
contribuir com o crescimento 
da Intermarítima, empresa líder 
no segmento de logística de co-
mércio exterior, com forte atua-
ção entre as grandes empresas 
nacionais e globais instaladas 
na Bahia. 

Com muita facilidade para 
se relacionar, estabelecer cone-
xões humanas e criar vínculos, 
desde cedo ele sabia que gosta-
ria de trabalhar com pessoas e 
com negócios. Atento e obser-
vador, Matheus soube absorver 
grandes ensinamentos de vida 
através do contato com pes-
soas mais experientes e realiza-
das. Conta que os seus superio-
res e líderes, bem como os seus 
clientes, parceiros comerciais 
e amigos mais velhos, lhe de-
ram muitos ensinamentos atra-
vés das suas histórias de vida e 
exemplos que serviram de cres-
cimento para ele, que gosta de 
pensar que todos os dias são 
oportunidades para aprender 
alguma coisa. 

Para Matheus, a Intermaríti-
ma é um exemplo de êxito em-
presarial, fruto do mais genuíno 
empreendedorismo. A fórmula, 
segundo ele, é à base de muita 
dedicação, trabalho árduo, es-
forço, foco e aprofundamento 
dos assuntos, com resiliência e 
confiança em si e nos outros. 

“Na vida empresarial, temos 
constantes turbulências, não 
existe céu de brigadeiro 365 
dias por ano. Os últimos dois 
anos foram para nós um perío-
do de readequação a uma nova 
realidade imposta por uma crise 

micro e macroeconômica, sem 
precedentes, pelo menos na mi-
nha carreira. Volto um pouco no 
tempo para contextualizar, pois 
a crise foi muito severa. Creio 
que houve uma ilusão genera-
lizada quanto à expectativa de 
riqueza gerada pela valorização 
das commodities petróleo, gás, 
minério de ferro e soja. Com 
isso, o Brasil viveu, em um pe-
ríodo curtíssimo, os efeitos de 

uma espécie de ‘doença holan-
desa’, em que um dos efeitos 
mais perversos é a desindustria-
lização em troca da apreciação 
das commodities”, avalia. 

Para fazer frente à crise, Ma-
theus e os seus sócios trouxe-
ram princípios de gestão aplicá-
veis em empresas com necessi-
dade de recuperação financeira 
urgente. Racionalizaram pro-
cessos, centralizaram as áreas 
de apoio e gestão, aplicaram 
tecnologia de ponta, promove-
ram austeridade total e focaram 
nos custos dos serviços presta-
dos. “Somos capazes de detec-
tar desvios de orçamento apa-
rentemente insignificantes em 
tempo real. No meu entender, 
erram aqueles que só olham 
para os grandes números. O 
somatório de vários pequenos 

detalhes negligenciados pode 
ter consequências graves para 
a empresa. Portanto é preciso 
atenção e foco total”, afirma.

O executivo avalia que, por 
mais que a Inteligência Artificial 
apresente um fantástico mundo 
de máquinas capazes de pro-
cessar raciocínios com muito 
mais velocidade que o homem, 
ainda há a necessidade do dis-
cernimento do momento, da 
conexão humana, da comuni-
cação entre pessoas para adap-
tar os serviços à expectativa do 
cliente.

Recentemente, a Intermaríti-
ma implementou a ferramenta 
de pesquisa de satisfação Net 
Promoted Score (NPS), na qual 
o cliente avalia os serviços pres-
tados. Matheus conta que ob-
teve 100% de satisfação, com 
80% de excelência. Internamen-
te, foi criado o “Inovadores”, 
programa de geração de ideias 
para aperfeiçoar o que já se faz. 
“Participam desde o borrachei-
ro responsável pela qualidade 
dos pneus das máquinas e ca-
minhões até a coordenação de 
Logística. As ideias são expos-
tas e avaliadas, as vencedoras 
são implementadas e os seus 
criadores recebem um prêmio”, 
explica.

“A mudança é uma constan-
te, creio que em todas as áreas. 
Aliás, mais do que isso, a mu-
dança é uma lei de sobrevivên-
cia. Verdadeiros impérios su-
cumbem por falharem na adap-
tação. E verdadeiros impérios 
são criados por uma capacida-
de adaptativa acima da média. 
Na Intermarítima, somos obce-
cados pela quebra de paradig-
mas; o que valia ontem pode 
já não valer mais nada hoje e 
o que vale hoje pode não valer 
mais nada amanhã. Portanto é 
necessário estar atento sempre 
e saber diferenciar o que é es-
sência (perene) e o que é passa-
geiro”, diz o empresário.  

Todas as  
grandes coisas 

do mundo  
começam com as 
pequenas. Uma 
jornada de mil 
milhas começa 
com o primeiro 

passo
Tao Te Ching

Intermarítima Portos e Logística
Diretor comercial 

“

“
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MAURÍCIO 
LINS

Maurício Lins estudou Admi-
nistração de Empresas na UNI-
FACS e no decorrer do curso 
transferiu-se para a Universi-
dade de Miami, graduando-se 
com dupla especialização: Fi-
nanças e Marketing Internacio-
nal. Foi diretor de Marketing do 
Núcleo de Decoração da Bahia, 
depois obteve dois mandatos 
como presidente nessa mesma 
instituição.

 É fundador, gestor e diretor 
da Home Design, que acabou 
de completar 25 anos em 2019, 
sobrevivendo a todas as crises e 
planos econômicos. A empresa 
possui duas lojas, sendo a pri-
meira em Salvador e a segunda 
em Aracaju. Ainda na capital 
baiana, existe a loja Home De-
sign Casual, que trabalha com 
outro nicho de mercado. 

O setor corporativo da Home 
Design, a HD Contract, apesar 
de estar sediado em Salvador 
e em Aracaju, atua em todo o 
Brasil. A empresa nasceu quan-
do Maurício foi morar nos Es-
tados Unidos e começou a ob-
servar com certa frequência 
amigos brasileiros comprando 
móveis em lojas em Miami e 
enviando-os para o Brasil. Seu 
pai, que era um visionário, e 
Maurício, que tinha 24 anos na 
época, decidiram participar de 
uma feira internacional, com-
prar diretamente das fábricas, 
importar para o Brasil e vender 
diretamente ao consumidor 
final, e assim nasceu a Home 
Design. Nessa época, Maurí-
cio era responsável por toda a 
negociação, pelo fechamento 
de contratos de exclusividade 
e pelo embarque para o Brasil. 
Hoje, a Home Design só vende 
produtos nacionais.

O período do maior impacto 
negativo da economia no setor 
de Decoração e, consequente-
mente, atingindo a Home De-
sign, começou em 2016, esten-
dendo-se até o primeiro semes-

tre de 2018. O setor da Decora-
ção está intrinsecamente ligado 
ao setor da Construção Civil, 
que sofreu muito com a crise e 
com a demora de aprovação de 
um novo Plano Diretor de De-
senvolvimento Urbano (PDDU) 
para a cidade de Salvador. 

Com relação à crise, já havia 
certa previsão de que aconte-
ceria, ou seja, os diretores da 
Home Design não foram pegos 

totalmente de surpresa. Eles ti-
veram tempo para melhor capa-
citar os colaboradores, princi-
palmente quando contrataram 
a Fundação Dom Cabral; Maurí-
cio foi responsável por envolver 
todos os setores da empresa e, 
com isso, trabalhar melhor no 
processo do plano empresarial, 
atrelado ao planejamento estra-
tégico. 

Foram adotados novos indi-
cadores e a ideologia foi aper-
feiçoada, servindo como um 
norte para todos os colabora-
dores da empresa. Existiu tam-
bém o empenho em divulgar a 
solidez e a seriedade da marca 
ao mercado. Alguns setores fo-
ram terceirizados, custos des-
necessários foram cortados, 
contratos foram renegociados 
e o quadro de empregados foi 
readequado, tudo isso sem per-
der eficiência e sempre realizan-
do as correções necessárias. 

“Com a injeção de capital no 
setor da Construção Civil, a bai-

xa de juros para financiamen-
to, tanto para os construtores 
quanto para os adquirentes, e 
o alto índice de confiança que 
está envolvendo o setor produ-
tivo, existem excelentes pers-
pectivas para o crescimento 
também do mercado de De-
coração. Entretanto, tudo isso 
é muito recente e o setor vive 
de entregas de imóveis e não 
de construção em si. Os imó-
veis começarão a ser entregues 
somente no segundo semestre 
de 2022, ou seja, haverá um hia-
to de dois anos e meio para a 
transição. Enquanto isso have-
rá a necessidade de explorar 
novos mercados, novos nichos 
de mercado e ser eficiente com 
relação às poucas entregas que 
acontecerão”, pontua.

Ainda de acordo com Mau-
rício, a Home Design é mui-
to orientada para a satisfação 
do cliente, sendo reconhecida 
como o melhor pós-venda do 
setor, tanto por parte dos pro-
fissionais de Decoração e Ar-
quitetura quanto pelos clientes 
finais, que acabam sempre vol-
tando. 

Outro fator que contribui po-
sitivamente a favor da empresa 
é a sua solidez e seriedade, pois 
com a alta taxa de mortalidade 
de instituições que houve du-
rante os anos turbulentos, prin-
cipalmente no setor de Decora-
ção, a confiança na Home De-
sign tem sido bastante decisiva 
perante um cliente final muito 
desconfiado. 

Por isso, a Home Design in-
veste cada vez mais em pes-
quisas para conhecer o índice 
de satisfação de seus clientes 
em todo o processo da venda 
e pós-venda. Atualmente, exis-
te um investimento em algumas 
ferramentas de inovação que 
irão gerar, ainda mais, novas 
experiências aos clientes quan-
do eles estiverem visitando o  
showroom.   

Nada é  
permanente, 

 exceto a  
mudança

Heráclito

Home Design
Presidente 

“ “



150 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 151 

Especial Business
Maurício Magalhães descobriu 
que está sempre no futuro des-
de que começou a compreender 
e refletir minimamente sobre as 
coisas da vida. Dia após dia, sem-
pre desenhava cenários futuros 
e algo o movia no presente aos 
“nortes” da sua própria bússola. 
Os efeitos colaterais disso nunca 
foram muito fáceis, a sua dificul-
dade de conviver com o mundo 
real sempre foi um sofrimento. 
Inquietação essa que se atenuou 
com a maturidade, e após os 60 
anos ele começou a se sentir na 
plenitude da vida. 

Porém essa dialética presen-
te-futuro o transformou em um 
futurista neurótico, com uma 
lógica que muitos não enxerga-
vam, mas, segundo ele próprio, 
quando o futuro virava presen-
te, todos a percebiam. Maurício 
sempre se complementou com 
pessoas que eram exatamente o 
seu oposto, práticas e pragmáti-
cas, e, no final, isso potencializou 
a sua vida e a de quem esteve ou 
está ao seu lado.

Cursou Administração de 
Empresas por três motivos: em 
primeiro lugar, por amar pes-
soas; em segundo, porque teve 
a descoberta do planejamento 
estratégico (como chegar ao 
futuro de forma estruturada); e, 
terceiro, pela compreensão de 
juros compostos (como ter fu-
turo poupando no presente). E, 
segundo ele, faria tudo de novo. 
Depois, estudou Marketing, den-
tro de um contexto parecido, 
acrescido da possibilidade de 
construir soluções únicas e qua-
se impossíveis, porém com me-
todologia. Aprendeu a estrutu-
rar “mapas de navegação” para 
a sua vida, para muita gente e, 
principalmente, para muitas em-
presas para as quais trabalhou e 
trabalha.

Hoje é consultor, conselheiro, 
CEO de outros negócios e tem 
uma vida intensa. Seu principal 
feito, acredita, foi conectar pes-

soas e fazê-las sonhar e acredi-
tar que é possível. 

Os anos de 2017 e 2018 foram 
anos terminais de um modelo 
falido de país, que, na verdade, 
incluem mais anos para trás, 
segundo Maurício. O Brasil es-
queceu o que se julga razoável 
nos princípios universais. “Triste 
época em que se vive, porém, 
ainda assim, continua-se vivo. 
Só o aprendizado qualifica, para 

MAURÍCIO 
MAGALHÃES

tentar evitar barbaridades futu-
ras, tanto sociais quanto econô-
micas”, pontua. Porém os anos 
referidos foram de mais uma 
virada na vida de Maurício. Fe-
chando um ciclo na empresa 
que vendeu aos americanos - a 
Agência TUDO - e começan-
do novos projetos na Giros Fil-
mes (produtora audiovisual) e 
na Mundo Real (Consultoria de 
Marketing). E desde sempre no 
EVA, bloco carnavalesco que 
completa 40 anos – que, para 
ele, foi o melhor projeto que já 
fez na vida.

“Tenho um olhar hoje que tal-
vez explique o sucesso de 40 
anos. Nunca imaginamos que 
o EVA viraria um negócio, que 

duraria muito e que conquista-
ria um país. Algo nos fez seguir 
e em algum momento, depois 
de sucessivos lucros, questio-
namos se não tinha ‘cara de um 
negócio’. Precisou que a história 
esfregasse isso em nossa cara. 
Hoje, confesso, o EVA é o melhor 
projeto que fiz em toda a minha 
vida, não só em resultados finan-
ceiros, mas pelo impacto que ge-
rou em três ou quatro gerações, 
as conexões de amores, paixões, 
felicidade, famílias que se forma-
ram, amizades construídas, tudo 
através da música, dos eventos, 
dos blocos, de nossos composi-
tores e artistas”, enfatiza.

Maurício também é mentor 
em um projeto do SEBRAE-BA, 
conselheiro do Hospital Irmã 
Dulce e voluntário de uma Cia. 
de Teatro, a “BR116,” em São 
Paulo, junto com Cris Olivieri, 
Bete Coelho e Gabriel Fernan-
des. “Mais um ciclo ao lado de 
pessoas maravilhosas”, define.

Com relação aos avanços da 
sociedade, Maurício questio-
na: “Estamos condenados a ter 
péssimos governantes e líderes? 
Ou somos péssimos nas esco-
lhas de quem nos representa? 
É um contrassenso termos uma 
sociedade que avança, empre-
sas maravilhosas, um povo cria-
tivo, correto e maravilhoso, uma 
população majoritariamente 
honesta versus uma representa-
ção política pífia, medíocre, que 
só atrapalha a nossa vida para 
o privilégio de poucos”. Ele frisa 
não saber se o Brasil avançará 
na proporção que desejamos, 
porém acredita que a socieda-
de já começa a despertar e an-
dar para frente. 

Sua contribuição e a de suas 
empresas para o avanço do país 
é trabalhar 24 horas por dia, sete 
dias na semana, 365 dias no ano. 
Contra o trabalho nunca viu nin-
guém vencer por muito tempo. 
“Trabalhar, para mim, é me diver-
tir construindo. Amo!”, finaliza.

A Bahia  
tem o que o 
mundo quer, 
mas a Bahia 
não entende 

que tem o que 
o mundo quer, 
senão seríamos 
um povo rico. 

Rico de  
dinheiro!

Maurício Magalhães 

Mundo Real 
Sócio-presidente 

“

“
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Tenho a  
energia das  

Baterias Moura, 
isto é, sou  
incansável  
para fazer  

mais e melhor 
pelos nossos 

clientes

Especial Business

MAURÍCIO 
SPINELLI

Engenheiro formado pela Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) e pós-gra-
duado em Gestão de Negócios 
e Marketing pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Maurício 
Spinelli se considera um em-
presário otimista e participati-
vo, sempre formando vínculos 
duradouros com a sua equipe e 
com os seus clientes. 

Conta que descobriu o tino 
empresarial de forma natural, 
através de muito foco, pela 
dedicação e pelo que já fazia 
como gerente regional das Ba-
terias Moura, na Bahia. Até que 
foi convidado por Edson Viana 
Moura, presidente do Conse-
lho da Família Moura, a ser só-
cio-administrador da empresa 
no Estado. 

“A Moura tem uma partici-
pação muito forte no mercado 
da Bahia. Está presente aqui 
há mais de 40 anos, com em-
presas sólidas que garantem a 
sua distribuição em todo o Es-
tado, prestando os melhores 
serviços aos seus clientes. Por 
isso, é líder de mercado e tem 
um market share (grau de par-
ticipação de uma empresa no 
mercado em termos das ven-
das de um determinado pro-
duto) de 68% na Bahia, fato 
que comprova que estamos no 
caminho certo, além de termos 
um excelente produto oferta-
do ao mercado, com serviços 
diferenciados prestados aos 
nossos clientes”, conta.

Com relação ao período de 
crise no país, Maurício revela 
que os últimos anos foram difí-
ceis, porque o cenário da eco-
nomia foi recessivo e havia mui-
tas turbulências no cenário po-
lítico nacional, com as eleições 
para presidente. “O impacto 
inicial foi na área financeira, ti-
vemos que ter muito mais aten-
ção na liberação de crédito e na 
redução da inadimplência, para 
não impactar na área comercial,  

inibindo o nosso crescimento 
anual nas vendas e no fatura-
mento”, lembra o executivo.

Spinelli destaca que as princi-
pais medidas adotadas por sua 
gestão durante a crise foram 
através da contratação de no-
vos gestores mais capacitados, 
da ampliação de mais uma lide-
rança para a área comercial e da 
aplicação de um critério mais 
rigoroso no cadastro de novos 

clientes. Além da ampliação de 
uma venda garantida com cré-
dito antecipado, em parceria 
com uma grande operadora de 
cartão de crédito, oferecendo 
taxas menores e com antecipa-
ção zero. 

Houve também foco no de-
senvolvimento e treinamento 
dos líderes e da equipe comer-
cial. Para o empresário, não 
ocorreram mudanças na área 
de atuação, mas, sim, uma 
grande alteração na forma 
de gerir o crédito e as vendas 
junto aos revendedores. “Para 
enfrentar qualquer crise é pre-
ciso ser otimista e se reinven-
tar com relação aos serviços e 
produtos ofertados, além de 
servir e atender muito bem às 
necessidades dos clientes e 
ter uma atenção especial aos 

controles das despesas opera-
cionais e um maior controle na 
liberação de crédito junto aos 
clientes, evitando uma amplia-
ção da inadimplência”, frisa.

Para o futuro, especialmen-
te para os próximos dois anos, 
Maurício acredita em um ce-
nário melhor, já que hoje conta 
com uma equipe treinada que 
o ajudou a atravessar a crise. 
Diante da expectativa de me-
lhorias no âmbito econômico 
nacional, ele espera encontrar 
cenários mais otimistas para 
ampliar ainda mais as vendas 
e o faturamento, gerando mar-
gens e resultados melhores 
para as Baterias Moura. 

“Precisamos fortalecer os 
vínculos com os nossos clien-
tes, potencializar as vendas. 
Estamos sempre investindo 
na nossa equipe e nos nossos 
clientes, desenvolvendo e trei-
nando os nossos colaborado-
res para estarem mais capaci-
tados a vender e prestar um 
excelente serviço para o con-
sumidor, porque ele é o foco 
principal das Baterias Moura. 
Além disso, estamos inovando 
e facilitando a venda para o 
consumidor através de um site, 
no qual o nosso cliente final é 
atendido em até 50 minutos”, 
destaca, com entusiasmo.

Maurício Spinelli não escon-
de que ama o que faz e a sua 
gratidão pela empresa que o 
acolheu. “A minha paixão é 
oriunda do meu perfil comer-
cial, de gostar de fazer negócios 
e amigos, além de ter um exce-
lente produto para ofertar ao 
mercado. Tenho a energia das 
Baterias Moura, isto é, sou in-
cansável para fazer mais e me-
lhor pelos nossos clientes, pela 
confiança que a família Moura 
depositou em mim, pela minha 
equipe e pela minha família, por 
isso, sou apaixonado pelo que 
faço e pelo ramo em que atuo”, 
finaliza o empresário.

Maurício Spinelli 

Autobate Comércio de Baterias
Sócio-administrador 

“

“
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MAURO 
CARDIM

Administrador e bacharel em 
Direito de formação, Mauro 
Cardim se considera um cida-
dão inquieto e constantemente 
inclinado a trabalhar na supe-
ração dos desafios individuais 
e coletivos que aparecem ao 
longo da vida. Ele destaca es-
pecialmente as questões liga-
das ao desenvolvimento eco-
nômico-social sustentável e 
ao meio ambiente. Começou a 
trabalhar aos 12 anos, em dife-
rentes áreas e segmentos. Foi 
de jornaleiro à indústria do en-
tretenimento, do marketing es-
portivo à gestão comercial. 

Conta que o descaso da so-
ciedade com as questões am-
bientais sempre o incomodou. 
Lembra que quando acompa-
nhou a realização da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento no Rio de Janeiro (Rio-
92) pelo noticiário, entendeu a 
razão pela qual o Brasil recebia 
presidentes, chefes de Esta-
do, cientistas, representantes 
de organizações não gover-
namentais e ambientalistas de 
todo o planeta para discutir o 
tema da ecologia. Isso o torna-
ria um ambientalista por dese-
jo. 

Realizada em junho de 1992, 
a conferência marcou a forma 
como a humanidade encara a 
sua relação com o planeta. Pas-
sados mais de 15 anos daquele 
evento, conheceu o trabalho 
desenvolvido pela Organiza-
ção Social de Interesse Público 
(OSCIP) Rio Limpo na defesa 
do Rio Joanes, cuja foz está 
em Buraquinho, em Lauro de 
Freitas. Assim, Mauro abraçou 
a causa ambiental com muita 
dedicação. Mas sem abrir mão 
da vida empresarial e de iniciar 
um ciclo importante na vida 
pública.

Em 2018, foi convidado para 
assumir a Secretaria Municipal 
de Planejamento (SEPLAN) de 

Lauro de Freitas, onde viven-
ciou o bônus e o ônus de enve-
redar pela gestão pública. Lá, 
colaborou para implantar uma 
visão metropolitana para a so-
lução de problemas comuns 
aos treze municípios que inte-
gram a Região Metropolitana 
de Salvador (RMS).

“Não há mais espaço para 
a busca de soluções que não 
contemplem a convergência 

de experiências múltiplas na 
gestão pública e precisamos 
quebrar as barreiras impostas 
pelas siglas partidárias. Sem 
dúvida, a experiência obtida 
como curador técnico de diver-
sos seminários e os resultados 
apresentados ao final de cada 
um dos trabalhos desenvolvi-
dos reforçaram e revigoraram 
a minha enorme vontade de 
continuar trabalhando em prol 
do desenvolvimento sustentá-
vel da RMS, e na recuperação 
dos nossos rios; somente o Rio 
Joanes, como exemplo da sua 
importância, responde por cer-
ca de 40% do abastecimento 
de água potável para a região”, 
afirma.

Para Mauro, o cenário de 
turbulências dentro e fora do 
Brasil nos últimos dois anos re-
fletiu na tomada de decisões 
empresariais compulsórias. Ele 

avalia que a iniciativa priva-
da sofreu uma guinada de 180 
graus. Como administrador, à 
frente da Secretaria de Planeja-
mento, Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação de Lauro 
de Freitas, pôde trabalhar com 
conhecimento de causa.

“Quando dirigi a SEPLAN, as 
áreas de planejamento, desen-
volvimento sustentável, quali-
ficação da equipe, pesquisa e 
inovação já integravam o dia a 
dia do nosso ofício. O trabalho 
quase impossível era fazer a 
cultura do planejamento che-
gar às demais secretarias da 
gestão. Existem, ainda, pessoas 
capazes de fazer ‘uma revolu-
ção’ para que tudo continue 
exatamente igual no funcio-
nalismo público. Para que não 
percam o controle e o coman-
do. Todavia, precisamos mudar 
isso”, defende o ex-secretário.

Após deixar a vida pública, 
Mauro Cardim fundou e pas-
sou a presidir o Instituto Metro-
politano de Desenvolvimento 
Econômico-Social e Inovação 
(IMDI). Assim, tem trabalhado 
na direção da pesquisa, do es-
tudo de alternativas tangíveis 
para ajudar a gestão pública 
com uma visão metropolitana. 
Lembra, no entanto, que a que-
bra de paradigmas depende 
também de uma convergência 
empresarial para o entendi-
mento de que a causa social é 
do interesse de todos.

Para o futuro, Mauro desta-
ca a importância do período 
eleitoral que está por vir. “Em 
2020, acontecerão as próxi-
mas eleições minoritárias, uma 
oportunidade para a implan-
tação de uma nova cultura de 
gestão pública, na qual a políti-
ca partidária dê lugar às políti-
cas públicas. A sociedade tem 
pressa na solução das suas de-
mandas básicas, asseguradas 
pela Constituição”, conclui o 
administrador.

  Se a mudança 
 na gestão  

pública  
responsável  

significa retirar 
os caciques do 

poder, chegou o 
momento

Mauro Cardim

Instituto Metropolitano de Desenvolvimento Social e
Inovação 
Presidente 

“

“
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MONIQUE 
MELO

Monique é dinâmica, alegre e 
curiosa. Adora aprender, estu-
dar, conversar com as pessoas e 
viajar, descobrindo outras cultu-
ras e lugares. O novo lhe fascina. 
Generosidade, empatia e cora-
gem são as suas marcas regis-
tradas. Apaixonada pelo ser hu-
mano com toda a sua comple-
xidade, costuma se apresentar 
como uma promotora do diálo-
go e gerenciadora do entendi-
mento. Vem de uma linhagem 
de mulheres fortes, visionárias 
e que não se curvam diante dos 
obstáculos; focam na solução. 
Ainda pequena, tímida e usan-
do óculos, descobriu o poder da 
comunicação para se posicio-
nar, se entender e conquistar as 
pessoas.

Naturalmente, o Jornalismo 
foi a profissão que escolheu, 
contrariando a expectativa ge-
ral dos familiares, que preferia o 
Direito. Tornou-se a primeira jor-
nalista da família, formada pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Chegou a cursar con-
comitantemente o curso de Di-
reito na Universidade Católica, 
mas, como sempre, preferiu se-
guir o seu coração. Começou a 
estagiar em TVs e jornais desde 
o segundo semestre da faculda-
de, para alinhar a prática ao co-
nhecimento acadêmico. Recém-
-formada, foi contratada por um 
grande banco, com sede em 
Salvador, para a área de Asses-
soria de Imprensa e descobriu o 
que queria fazer pelo resto da 
vida: trabalhar com Comunica-
ção Corporativa. Em 1995, me-
nos de três anos depois, ainda 
muito jovem e já com um nú-
mero considerável de clientes, 
abriu a Texto & Cia. Assessoria 
de Comunicação, para ajudar 
as empresas a se comunicarem 
assertivamente com os seus 
públicos-alvo, principalmente a 
imprensa, desenvolvendo estra-
tégias para fortalecer a sua ima-
gem e reputação.

A ética, o profissionalismo, a 
paixão pela atividade, a busca 
incessante por aprimoramen-
to, além do respeito a todos os 
envolvidos no serviço, princi-
palmente os funcionários e jor-
nalistas, foram determinantes 
no crescimento da empresa. 
Monique teve a honra de cuidar 
desde pequenas a grandes mar-
cas dos mais variados setores 
da economia, da indústria, do 
comércio e de artistas, colabo-
rando também nos momentos 
de crise e desafios. Participou 
ativamente do desenvolvimen-
to do Estado e contribuiu para 
formar o mercado de comunica-
ção empresarial baiano.

Se por um lado a crise tem 
sido longa e as negociações 
bastante apertadas, por outro, 
os ventos sopraram a favor da 
Comunicação Corporativa, que 
gera o valor da empresa para 
as pessoas, tem custos bastan-
te atrativos e cada dia mais é 
percebida como essencial para 
os negócios que querem so-
breviver e acertar em todos os 
canais. Os anos de 2017 e 2018 
foram desafiadores, mas as 
agências que já estavam con-
solidadas e não pararam de in-
vestir, principalmente em novas 
tecnologias, como a Texto & 
Cia., sentiram menos, apesar de 
terem tido, em alguns momen-

tos, de ajustar contratos ou criar 
novos formatos. “É preciso estar 
acostumado às mudanças e se 
adaptar rapidamente a elas para 
melhor atender às necessidades 
dos clientes”, destaca Monique. 

Muitas oportunidades sur-
giram como o trabalho com os 
influenciadores digitais e de 
mentoria e parceria com star-
tups. O fato de a empresa ser 
especialista em gerenciamento 
de crise on-line e off-line, dar 
além do media training, treina-
mentos de comunicação perso-
nalizados ou em grupo e pales-
tras colaborou muito para o seu 
crescimento neste momento de 
dificuldade econômica. Foram 
aumentados também os servi-
ços de produção e gestão de 
redes sociais, que, acoplados à 
assessoria, têm dado resultados 
eficazes e rápidos, como se faz 
necessário. Ampliou-se o núme-
ro de parceiros de marketing, 
pesquisa, publicidade e produ-
ção de eventos para atender o 
consumidor de forma integrada 
e estratégica. 

Monique espera cada vez 
mais se apropriar de novas tec-
nologias para continuar ajudan-
do os seus clientes a usarem a 
comunicação a seu favor e a 
favor do seu negócio, acompa-
nhando as novas realidades que 
surgem ou colaborando para 
criá-las. Ela é extremamente oti-
mista quanto ao mercado baia-
no, pois o ser humano é um ser 
social, nunca vai faltar espaço 
para a boa comunicação, não 
importa a ferramenta. Preten-
de ampliar os projetos inova-
dores dos quais faz parte e as 
parcerias, já que a localização 
não é um problema no mundo 
virtual. “O desafio é cada vez 
mais ter uma equipe multidis-
ciplinar, com profissionais de 
várias áreas do conhecimento, 
para atender com excelência às 
necessidades do cliente, não im-
porta onde ele esteja”, finaliza.

Tudo que  
merece ser  

feito merece  
ser bem feito. 
Nada louvável
se obtém sem 

esforço. 

Johnny De Carli

Texto & Cia. 
Sócia-presidente

“
“



158 |  Especial Business - Mar 2020  Especial Business - Mar 2020 | 159 

Especial Business

PAULO 
EVANGELISTA

Paulo Evangelista cursou Eco-
nomia, Contabilidade e Admi-
nistração, mas se formou ape-
nas neste último curso e fez 
MBA no Ibmec. Segundo ele, 
sempre foi um empreendedor. 
Com cinco anos de idade quis 
fazer uma casinha para vender 
fogos  e o trabalho entrou em 
sua vida desde os doze. Acredi-
ta que está em seu DNA a veia 
empresarial. Herdou de seu pai 
a seriedade e a ética e hoje as 
pessoas o conhecem por tra-
balhar duro com os valores em 
que acredita. É isso que leva 
para a Larco Petróleo, empresa 
da qual é presidente. 

Ao longo da sua carreira, 
sempre buscou se munir de 
informação e gosta disso; fala 
com propriedade de assun-
tos como o mercado interna-
cional, economia americana e 
europeia, commodities, ouro e 
petróleo. “Quando você detém 
as informações, as coisas ficam 
mais claras, você não tem tan-
tas surpresas. Estar cercado 
desse conhecimento fez com 
que a Larco chegasse ao pa-
tamar em que está hoje”, afir-
ma Paulo, reforçando que, sem 
sombra de dúvidas, obter in-
formação foi uma das melhores 
estratégias para o seu negócio.

Por se interessar bastante 
por Economia e Contabilidade, 
buscou informações diversas 
sobre essas áreas - mercados 
internacionais e de capitais. 
Opera muito forte em ações e 
Bolsas de Valores, e todo esse 
arcabouço o levou a ter uma 
necessidade de atualização e 
acompanhamento do merca-
do. Está com 57 anos de idade 
e há 37 opera na Bolsa. 

Entre 2011 e 2012, já estava 
sabendo como se encontrava o 
cenário brasileiro, no que tange 
às questões políticas e econô-
micas. Já esperava o que acon-
teceria com a então Presidente 
da República, Dilma Rousseff, 

e os desdobramentos com o 
país. Preparou-se para esse 
momento e para não perder di-
nheiro com isso. 

“Muita gente quebrou, a 
exemplo da própria OAS, que 
era cliente na época, mas na 
Larco não perdemos dinheiro 
nos anos de 2017 e 2018. Esta é 
a vantagem de acompanhar as 
notícias e saber muito sobre o 
mercado. É você antever o que 
vai acontecer”, pontua. 

A Larco está em um car-
tel, junto com outras grandes 
empresas. Então, é mais fácil 
se posicionar nesse mercado. 
Aliado a isso, Paulo procura 
desenvolver vantagens com-
petitivas, afinal, “só é possível 
sobreviver se quando você 
estiver na jaula, souber como 
é que sai rápido dela”, afirma. 
Dessa forma, ir se movimen-
tando, pesquisando e realizan-
do; para ele, as coisas dão cer-
to quando se estuda antes. 

Paulo considera que vivemos 
um momento bem interessante 
e isso o deixa bastante estimu-
lado. Com a saída da Petrobras 
da parte de refino, passou-se 
a ter um preço único para to-
dos os produtos. “Todo mundo 
compra igual. E, no novo cená-

rio que vem pela frente, exis-
tirão refinarias independentes 
que poderão subir e baixar os 
preços como quiserem. O mer-
cado é que irá conduzir, mas 
haverá também a transação 
voltada para a importação, na 
qual o governo será respon-
sável pela regulamentação, 
como já acontece nos Estados 
Unidos e na Europa. Essa será 
uma nova realidade, mas a Lar-
co chegou a níveis de trabalho, 
produtividade e assertividade 
tão altos, que tem tranquilida-
de em relação a esse movimen-
to”, destaca. 

Ainda de acordo com Pau-
lo, por a Larco ser uma grande 
empresa baiana, isso se torna 
uma referência e um bem para 
o Estado. Há um grande cartel 
nesse segmento, com a Shell, a 
Ipiranga e a Raizen dominando 
quase todo o mercado nacio-
nal. Outro ponto que é o gran-
de diferencial no Brasil: garan-
tia do abastecimento. “Nunca 
faltou produto para a Larco. 
E a melhor notícia de todas é 
que a empresa está crescendo! 
Em 2020, acontecerá uma ex-
pansão de 50%, mais uma vez. 
Então, se a Larco não existisse, 
o mercado não seria tão com-
petitivo e, consequentemente, 
os preços seriam maiores. A 
presença da empresa movi-
menta o mercado e estimula a 
concorrência, o que é saudável, 
sobretudo para o consumidor” 
destaca.

A dica de Paulo é: “Não se 
assuste com um problema mui-
to grande. Olhe para trás e veja 
onde você estava há um mês. 
Perceba o quanto já caminhou 
e os avanços conquistados. En-
tão, você está no caminho cer-
to, mesmo que seja mais deva-
gar. O importante é caminhar 
na direção correta e deixar que 
o tempo se encarregue das 
coisas”. Ele tem praticado isso 
e tem dado certo.

  A natureza dá 
passos e não  
saltos. Tudo é 

uma construção. 
Tudo tem o seu 

tempo. Tem  
que respeitar  
a natureza da 

pessoa
Paulo Evangelista       

Larco
Presidente 

“

“
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PAULO  
ROGÉRIO NUNES

Paulo Rogério é publicitário e 
empreendedor. Trabalha há 15 
anos com projetos ligados ao 
tema da diversidade e ao mun-
do da inovação. Já morou nos 
Estados Unidos, onde estudou, 
por meio de um fellowship, na 
Universidade de Maryland e 
teve a oportunidade de fazer 
um estágio dentro do Media Lab 
do MIT. 

Além disso, atuou duran-
te três anos como afiliado ao 
Berkman Klein Center da Uni-
versidade Harvard. Em 2005, 
criou, junto com alguns colegas, 
uma das primeiras instituições 
a trabalhar com o tema da di-
versidade na mídia, o Institu-
to Mídia Étnica, e, logo após, o 
portal de notícias Correio Nagô. 
Em 2016, cofundou a Vale do 
Dendê, um empreendimento 
que tem como objetivo popu-
larizar o tema da inovação e as 
oportunidades da nova econo-
mia e do empreendedorismo. 
Por meio da Vale, já apoiou 
mais de 90 empresas locais na  
Bahia, realizando consultorias 
para grandes empresas e aju-
dando a reposicionar a imagem 
de Salvador perante a mídia na-
cional, ao associar a cidade ao 
tema da inovação e criatividade. 
Paulo é também sócio da Afar 
Ventures, uma empresa que tem 
como objetivo atrair investimen-
tos internacionais para o Brasil.

Recentemente, escreveu um 
livro chamado “Oportunidades 
Invisíveis”, no qual conta histó-
rias de empresas brasileiras e 
internacionais que são grandes 
exemplos de negócios de im-
pacto social, altamente inova-
doras e que viram na diversida-
de uma grande oportunidade 
de enxergar novos modelos de 
negócios. 

Paulo nasceu no subúrbio de 
Salvador e, por meio da paixão 
pela leitura, pelos idiomas e por 
conhecer mais sobre o mundo, 
conseguiu se inserir no cenário 

empreendedor e se conectar 
internacionalmente. Ele acre-
dita que é preciso popularizar 
mais o empreendedorismo e 
apoiar jovens que estão nas 
comunidades em todo o Brasil, 
para que as suas ideias pos-
sam ser materializadas. “Uma 
ideia criada por um jovem de 
periferia pode ganhar escala 
mundial, pois o mundo se pa-
rece mais com as periferias ou 

cidades do interior do que com 
Nova Iorque, Londres ou São 
Francisco. O mundo tem vários 
desafios que o empreendedo-
rismo de impacto social (jun-
to com as políticas públicas) 
pode resolver”, destaca Paulo.

Para ele, os últimos anos fo-
ram desafiadores, do ponto de 
vista político e econômico. Foi 
preciso se adaptar para buscar 
alternativas inovadoras e man-
ter o crescimento do seu em-
preendimento. “O fato de estar 
fora do eixo Rio-São Paulo é 
ainda mais desafiador, pois se 
trabalha com marcas que, em 
geral, têm as suas matrizes no 
Sudeste. Foi necessário fazer 
pesquisa de campo, validação 
de ideias e estudar muito (ainda 
hoje) como usar as ferramentas 

da chamada “transformação di-
gital” para otimizar processos e 
custos e ganhar escala. Como 
estou próximo do mundo das 
startups, isso ajuda a ver além 
da conjuntura”, explica.  

Paulo atua no ramo da Edu-
cação, uma área que vem se 
transformando muito rápido, 
mas também trabalha muito 
com conexões e redes, que es-
tão entre os ativos mais impor-
tantes deste início de século. 
Para esse novo ciclo, pretende 
investir ainda mais em produ-
ção de conteúdo transmídia 
para ganhar mais capilaridade e 
acesso a novos mercados.

Para ele, a palavra de ordem, 
sem dúvidas, é adaptação. Nes-
te mundo volátil e rápido, adap-
tar-se é fundamental para a so-
brevivência dos empreendimen-
tos. Hoje, como as fronteiras físi-
cas são cada vez menores, por 
conta do digital, pode-se ousar 
a pensar globalmente. Há um 
grande ativo global que muitas 
empresas buscam: a criativida-
de e a diversidade, que são com-
bustíveis para a inovação. Paulo 
diz que se tivermos um olhar 
estratégico, poderemos ser um 
celeiro global de inovação. “Pre-
cisamos valorizar o ativo que te-
mos e não buscar receitas pron-
tas. Arriscar e criar novos cami-
nhos para os empreendimentos. 
Salvador nunca será como São 
Paulo, assim como São Paulo 
nunca será como Salvador. Te-
mos tudo para ser a capital cria-
tiva da América Latina”.

Para os próximos anos, o foco 
da Vale do Dendê será na pro-
dução de conteúdo sobre inova-
ção, criatividade e empreende-
dorismo, uma vez que há uma 
demanda muito grande de con-
teúdos qualificados sobre esses 
assuntos e que podem se tornar 
acessíveis para uma parte maior 
da sociedade. Seu principal ob-
jetivo é apoiar, cada vez mais, os 
pequenos empreendedores.

Salvador  
nunca será como 
São Paulo, assim 
como São Paulo 
nunca será como 
Salvador. Temos 
tudo para ser a 
capital criativa 

da América  
Latina

Paulo Rogério

Vale do Dendê
Cofundador 

“

“
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Paulo conta que “turbulên-
cia é pouco” para o que viveu 
depois de 17 de agosto de 2011, 
(Operação Alquimia). “Um  
tsunami de erros, um absurdo, 
um desastre sem precedentes 
na história das operações da 
Polícia Federal”, pontua. 

A expectativa para os pró-
ximos dois anos é espetacu-
lar. Para Paulo, o Brasil já está 
crescendo, os investimentos 
estão acontecendo e os juros 
baixos; ele acredita que virão 
anos de crescimento. “O em-
presário que não estiver aten-
to à tecnologia, à nova forma 
de fazer negócios, às fintechs, 
startups, à Inovação 4.0, à In-
ternet das Coisas, à Inteligên-
cia Artificial, às redes sociais, 
vai ficar para trás”.

Para isso, o empresário 
aguarda ansioso pelas reformas 
tributária e administrativa, jul-
gando-as imprescindíveis para 
a melhoria do ambiente em-
presarial e para o aumento da 
segurança jurídica. “O atual go-
verno é liberal, pró-empresa. É 
preciso organizar melhor, com 
eficiência nas cobranças das 
nossas necessidades, para des-
travar setores que aumentam a 
burocracia, atrasando e desesti-
mulando o empreendedorismo 
no nosso país”, pontua. 

Paulo ainda frisa que o Es-
tado está para servir e facilitar 
o crescimento e o desenvol-
vimento das empresas e não 
para atrapalhar, mas é neces-
sário ajudar o governo, com 
aproximação, dialogando, 
apresentando soluções e pro-
postas técnicas e convincen-
tes, pois os concorrentes não 
estão aqui, estão lá fora, então 
é preciso se unir em busca de 
um Brasil mais rico e próspe-
ro. Para ele, só se combate a 
pobreza e se protege o meio 
ambiente com a produção de 
riqueza e um bom nível de 
educação.  

Especial Business

PAULO  
CAVALCANTI

Paulo Cavalcanti se conside-
ra um ser “ego-consciente”, 
construtivo, autossustentável, 
imortal e invencível, até que 
a sua vida acabe. Para ele, ser 
“ego-consciente” é ter a cons-
ciência de que o melhor para 
si é o melhor para todos. Ser 
construtivo é sempre querer 
construir: a si próprio como ser 
humano, relações sadias, equilí-
brio, resiliência, paz, amizades, 
trabalho, competências e efi-
ciência. Ser autossustentável é 
ser capaz de trabalhar, servir, 
prestar serviços, ser produtivo e 
útil, mantendo-se valorizado na 
sua independência financeira e 
emocional. Ser imortal é viver 
cuidando do corpo e da men-
te, não tendo medo da morte e, 
principalmente, não se preocu-
pando com ela. E ser invencível 
é exatamente ter a sabedoria 
de que você é capaz de mudar, 
capaz de suportar frustrações, 
decepções, perdas e superá-
-las, adaptando-se; é a sua re-
siliência. “Até que a vida acabe” 
é a síntese da lógica, enquanto 
vive, vive com significado, fiel 
aos seus propósitos.

Para Paulo, a vocação nasce 
com cada um de nós. Ser em-
preendedor é um talento, assim 
como jogar futebol, cantar, pin-
tar, ser um político, ser um líder 
espiritual. Alguns são mais ta-
lentosos, outros, menos. Existe, 
para ele, uma grande diferença 
entre empresários e empreen-
dedores: “É claro que todo em-
preendedor é um empresário, 
mas nem todo empresário é um 
empreendedor”, destaca.

Ainda de acordo com Pau-
lo, amar e ser amado, construir 
uma família, vê-la crescer, ter 
netos e ter consciência desta 
oportunidade que é viver são 
atitudes que constituem a base 
sólida para construir outros so-
nhos paralelos, como realizar os 
planos empresariais. 

Ele sempre teve a capaci-

dade e a visão de enxergar 
oportunidades em atividades e 
segmentos distintos como: dis-
tribuição de produtos químicos, 
transportes, logística, sanea-
mento, indústria e educação. 
Foram muitos negócios reali-
zados com atuação em todo o 
território nacional, o que o colo-
cou em contato com as muitas 
culturas brasileiras. Além disso, 
importou e exportou diversos 
produtos químicos, tendo a 

oportunidade de negociar com 
chineses, turcos, mexicanos, 
norte-americanos, argentinos 
e pessoas de muitas outras na-
cionalidades.

A sua distribuidora de pro-
dutos químicos foi a quarta 
maior da América Latina, tendo 
sido líder nacional na comercia-
lização de produtos como soda 
cáustica, hipoclorito de sódio, 
bicarbonato de sódio, ácido 
sulfúrico, entre outros. Paulo es-
tudou Direito na Universidade 
Católica de Salvador (UCSAL), 
depois dos 50 anos de idade, 
e se tornou advogado. “Tive 
a oportunidade de montar o 
meu escritório, ser consultor, 
conselheiro e agora também 
vice-presidente da Associação 
Comercial da Bahia (ACB) e, as-
sim, ter representatividade para 
defender os direitos dos bons 
empresários baianos”.

 Viva sabendo  
potencializar  
os melhores  

momentos da 
sua vida e pau  

na máquina
Paulo Cavalcanti       

Associação Comercial da Bahia
Vice-presidente

“ 

“
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PEDRO 
VALENTE

Pedro Valente é alguém que 
gosta de se relacionar com ou-
tras pessoas e vê em cada ser 
humano um universo particular 
que tem muito a ensinar. Curio-
so e criativo, ele sempre gostou 
de contar histórias. Talvez te-
nha sido exatamente isso que 
o levou ao mundo da propa-
ganda, onde boas histórias são 
contadas em um breve espaço 
de tempo. E ainda vendem. 

Seu plano inicial era ser mé-
dico, mas acabou investindo 
tempo demais fazendo carica-
tura dos colegas na escola. Aí 
a Medicina ficou para trás e a 
comunicação foi o caminho na-
tural de sua vocação. Formou-
-se em Publicidade pela Uni-
versidade Católica do Salvador 
(UCSAL), passou por agências 
como Ideia 3, Propeg e SLA, 
recebeu prêmios na área e, em 
2005, fundou junto com Dani-
lo Brito a Boanova Propagan-
da. Hoje, atende clientes como 
Colégio Anchieta, Continental 
Pneus, Honda Motos, Sennhei-
ser, Fundação José Carvalho, 
Civil Construtora, Boulevard 
Shopping Camaçari, Singu-
lar Pharma, Studart & Studart, 
além de prefeituras do interior 
da Bahia. 

Pedro é também escritor de 
contos e crônicas, tendo lan-
çado no Instagram a primeira 
“instanovela” de que se tem 
notícia: “Pablo e Alice”. “Em 
abril de 2019, minha mãe adoe-
ceu. Nas noites que eu passava 
com ela na UTI, ficava aten-
to ao monitor que mostrava a 
sua saturação de oxigênio, pois 
não podia cair abaixo de certo 
limite. Aqueles números, bipes 
e linhas repetitivas na tela mo-
nocromática eram inimigos da 
minha vigília e eu tinha medo 
de dormir. Então, passei a levar 
meu computador para o hospi-
tal e comecei a escrever um mi-
croconto de amor, com o único 
objetivo de me deixar acorda-

do durante aquelas noites des-
confortáveis. Pablo e Alice, sem 
jamais imaginarem, tornaram-
-se para mim dois amigos em 
um momento em que a fantasia 
era muito mais fácil do que a 
realidade”, pontua Pedro, emo-
cionado.

Para ele, 2017 e 2018 foram 
anos difíceis para quase todo 
mundo. Nas agências de publi-
cidade, o impacto talvez tenha 

sido ainda maior: muitos clien-
tes fecharam as suas torneiras 
de investimento no segmento 
e alguns deles até deixaram de 
existir. Além da própria crise, 
o fortalecimento das redes so-
ciais criou a falsa sensação de 
que estava ali a fórmula mági-
ca da comunicação, onde se 
investe quase nada para estar 
presente em plataformas como 
Instagram e Facebook. 

“Para vencer esse grande 
freio no mercado de publicida-
de, a Boanova deixa um pouco 
para trás o seu DNA de agência 
tradicional para ser uma usina 
de ideias e soluções criativas 
para os seus clientes; mergu-
lhar no universo do cliente, ven-
cer com ele as suas problemáti-
cas de comunicação e desafios 
de marketing. Acreditamos que 

a chave para tudo está na boa 
ideia. A criatividade não está a 
serviço apenas da publicidade, 
mas também do próprio negó-
cio de cada um dos clientes”, 
pontua.

O mercado de publicidade 
só avança quando todos os ou-
tros avançam juntos. Por isso, 
para os próximos dois anos, Pe-
dro acredita que são três as pa-
lavras de ordem que precisam 
ser a tônica das ações: união, 
acreditar e coragem. 

“Definitivamente, o mercado 
publicitário baiano não é dos 
mais fáceis. Diferentemente 
daqui, nos Estados Unidos as 
contas publicitárias são aten-
didas por regiões e não ficam 
concentradas apenas em um 
polo. No Brasil, mesmo com 
culturas tão distintas, as con-
tas de grandes marcas seguem 
sendo atendidas apenas em 
São Paulo. É por isso que quan-
do vemos uma marca nacional 
querendo comunicar que che-
gou à Bahia, veiculam para nós 
mesmos pessoas falando ‘oxen-
te’, ‘meu rei’, ‘bichinho’. É como 
o paulista vê o baiano, mas não 
como o próprio baiano se vê. 
A regionalização da comunica-
ção é um caminho natural de 
amadurecimento que vencerá 
o lobby das grandes redes de 
comunicação do eixo Sudeste”.

Para ele, é fundamental 
compreendermos que não es-
tamos sozinhos nesse mercado 
e, para crescer, precisamos dar 
as mãos. “É preciso acreditar: 
o baiano é um povo criativo de 
berço, que gosta de inovar, de 
criar moda para o Brasil e, sim, 
é um mercado de mais de 15 
milhões de pessoas. É necessá-
rio vestir-se de coragem: sem 
o medo a gente anuncia; sem 
o medo a gente compra; sem 
o medo a gente vende; sem o 
medo nossa economia se forta-
lece; sem o medo todo mundo 
cresce”, finaliza.  

Somos sete 
 bilhões no  

mesmo barco. 
Podemos todos 
remar de modo 
diferente, mas 

que seja sempre 
para o mesmo 

lado
Pedro Valente

Boanova Propaganda 
Sócio e diretor de criação 

“

“
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RENATA 
MOTA

A relação de Renata Mota com 
a cenografia começou durante 
o processo de graduação em 
Arquitetura, nos anos 2000. 
Os caminhos formais ofereci-
dos pela universidade e pelo 
mercado não a deixavam sa-
tisfeita e, em paralelo, havia o 
amor (não realizado) pela dan-
ça. Então, a cenografia surgiu 
como um caminho na resolu-
ção desse conflito. Segundo 
Renata, foram idas e vindas, 
altos e baixos, mas muitas sur-
presas e realizações. Ela pon-
tua que foi a cenografia que a 
descobriu e quando ela pensa 
em desistir, a cenografia se 
encarrega de seduzi-la e con-
quistá-la novamente. 

“Acredito que a minha prin-
cipal conquista é conseguir so-
breviver da cultura em um país 
onde de 80% a 90% da popu-
lação nunca foi a um museu. 
Tive a oportunidade de tra-
balhar com artistas incríveis: 
Saulo Fernandes, Carlinhos 
Brown, Margareth Menezes, 
Luiz Caldas, Péricles; direto-
res como Fernando Guerreiro, 
Elísio Lopes Jr., Lázaro Ramos, 
Jarbas Bittencourt e Pazzeto 
Jr.; assim como também tive 
a oportunidade de partici-
par de projetos que ressigni-
ficaram a minha identidade 
como mulher: o concurso da 
Noite da Beleza Negra, do Ilê 
Aiyê (2014 a 2020); o Mulher 
com a Palavra (2018 e 2019); 
e, recentemente, a Casa Res-
peita as Mina. Fora isso, tive a  
honra de contribuir durante 
seis anos para o estímulo à 
leitura infantil no nosso país, 
através de instalações ceno-
gráficas na Festa Literária In-
ternacional de Cachoeira (FLI-
CA)”, destaca. 

Com relação ao período de 
crise nos últimos anos, Renata 
destaca que por ter vindo do 
teatro e da dança, onde a na-
tureza do ofício é ressignificar 

a matéria, e o “fazer” por si só 
é mais elaborado e mais con-
textualizado, esse exercício 
não é novo para o meio.

 “Nosso crescimento e so-
brevivência diante da crise foi 
trazer a forma específica de 
conceituar, de construir iden-
tidades e transformar espa-
ços em um momento em que 
a sociedade estava pedindo 
autenticidade, inovação e sus-
tentabilidade. Ou seja, todo o 

nosso exercício da ressignifi-
cação e da reciclagem como 
ferramentas de conceito tem 
sido validado. Esse exercício é 
o que mais me encanta na ce-
nografia: ter a possibilidade de 
transformar lixo em ouro, de 
uma forma sofisticada. Trazer 
conteúdo a um elemento ce-
nográfico, uma árvore que po-
deria ser representada realisti-
camente (esculpida em isopor, 
papietada, pintada etc.), ser 
de tsurus (tipo de origami) fei-
tos de livros inutilizados. São 
camadas de conteúdo que 
vão enriquecendo o projeto e 
a experiência do outro. Para 
mim, cenário é poesia. Não faz 
sentido se não tiver poesia. Di-
versos foram os projetos cuja 
concepção apresentada pela 
cenografia foi absorvida e 
exposta com um conceito do 
projeto artístico geral”, frisa.

Falando sobre o futuro, en-
quanto empresa, a cenógrafa 
destaca que ainda tem muito 
que aprender no contexto do 
empreendedorismo. “Somos 

uma empresa de cenografia 
cujo produto não é varejo. Ele 
tem identidade e é construí-
do para um projeto específi-
co. Nossa área de atuação é 
bastante restrita, porém, por 
ser autêntico, o nosso produto 
tem se fortalecido e chamado 
a atenção de cada vez mais 
consumidores. Mesmo assim, 
ainda estamos engatinhando. 
Em relação ao perfil do nosso 
trabalho, acho que precisamos 
fortalecer ainda mais a nossa 
identidade, potencializar a ati-
tude sustentável, o que já tem 
sido um selo nos nossos proje-
tos. Não dá mais para viver sem 
pensar qual o destino do nosso 
lixo, qual a consequência das 
nossas ações, então, uma das 
nossas metas é dominar esses 
processos mais profundamen-
te e nos apropriarmos tecni-
camente, além de usar nossos 
projetos como uma forma de 
chamar a atenção ao consumo 
do planeta”, salienta.

Em 2017, a empresa fez um 
mar surrealista para o docu-
mentário “Outro Lado da Me-
mória”, de André Luiz Olivei-
ra, 500 m2 feitos totalmente 
de plástico-filme descartado 
por uma empresa automoti-
va. “Ficou lindo! Mas ficamos 
chocados com o volume de 
produção de plástico em pou-
co tempo. Acabou que com-
partilhamos com alguns cole-
gas e amigos e percebemos 
que a própria instalação em 
si contribuiu como uma forma 
de chamar a atenção para a 
questão. A meta é seguir com 
alguns projetos nesse contex-
to. Pois nós, brasileiros, preci-
samos consumir menos plás-
tico e consumir mais cultura. 
Esse é o futuro que quero crer 
possível. Não somente para o 
crescimento da minha empre-
sa, mas também para o cresci-
mento do cidadão brasileiro”, 
finaliza.

O erro,  
muitas  

vezes, é o  
acerto
Renata Mota 

RMota Cenografia 
Diretora

“ “
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ROBERTO 
DURAN

Apesar de ser formado em Ad-
ministração pela Universidade 
Católica do Salvador (UCSal), o 
turismo entrou na vida do em-
presário Roberto Duran des-
de muito cedo. Com apenas 16 
anos, já trabalhava como recep-
cionista do Praiamar Hotel, pas-
sando depois para controller do 
Marazul Hotel. Aos 18 anos, ocu-
pava a direção operacional, ad-
ministrativa e financeira da LR 
Turismo, empresa que adquiriu, 
à época, em parceria com ou-
tros dois sócios.

Porém, mesmo ocupando 
cada vez mais espaço no ne-
gócio, Roberto conta que tinha 
certa inquietação interior, típica 
de quem sabia que ainda não 
havia alcançado o que queria. 
Em 1996, enxergando o cresci-
mento do mercado do turismo 
de negócios, abriu a RD Consul-
toria e Eventos, na qual passou 
a operar na captação e organi-
zação de congressos no Brasil 
e no exterior. Com o tempo e a 
visibilidade no meio, abriu mais 
uma empresa, a Step by Step 
Viagens e Turismo, focada na 
logística dos eventos – ambas 
voltadas para uma melhor exe-
cução e gestão de congressos e 
eventos, o que se propôs a rea-
lizar com excelência.

Nascia, então, o grupo GT5 
Brasil, com escritórios em 
Salvador, São Paulo e Rio de 
Janeiro e com o foco em so-
luções completas para even-
tos, congressos e convenções. 
Observando que o turismo em 
Salvador e na Bahia não esta-
va em bom momento, Roberto 
se empenhou em impulsionar 
a capital baiana como destino 
nos principais centros emis-
sores de visitantes no país e 
no exterior, não somente para 
congressos e eventos, mas 
também como destino para os 
demais segmentos do setor.

Para tanto, o executivo auxi-
liou Paulo Gaudenzi – a quem 

se refere carinhosamente como 
“saudoso mestre” – na qualida-
de de seu vice-presidente na 
Associação Destino Salvador 
da Bahia, a Salvador Destina-
tion, que surgiu em 2014. Já 
em 2016, Duran embarcou em 
mais dois novos desafios como 
presidente do Conselho Baiano 
de Turismo (CBTur) e da Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
Organizadoras de Congressos 
- Regional Bahia (ABEOC-BA).

Dois anos depois, assumiu a 
presidência da Salvador Des-
tination. Atualmente, também 
é vice-presidente de Relações 
Institucionais da Unedestinos, 
entidade que congrega todos 
os Convention Bureau e entida-
des de destinos do Brasil. 

“Nossa atividade teve um 
impacto negativo antes de 
2017. Entre 2014 e 2015, com 
a decisão do Governo Federal 
de reduzir os recursos direcio-
nados à pesquisa e extensão, 
as empresas que trabalhavam 
com captação e organização 
de eventos sentiram uma retra-
ção em cerca de 70%. No caso 
da minha empresa, que tinha 
como foco de atuação os con-
gressos técnicos e científicos, 
o impacto foi bem maior, o que 
me levou a fechar os escritórios 
do Rio de Janeiro e de São Pau-
lo”, conta o empresário sobre a 
época de crise.

Foi a partir daí que Duran de-
cidiu que era a hora de unir es-
forços pelo turismo. Engajou-se 
em diversas entidades do setor, 
por acreditar que o associativis-
mo é o caminho para enfrentar 
dificuldades e buscar soluções. 

Além disso, o empresário 
afirma que os anos de 2017 e 
2018 foram o início da recupe-
ração do segmento em todo o 
país, mas a capital baiana con-
tinuava a enfrentar dificuldades 
por falta de um centro de con-
venções, equipamento primor-
dial para a atração de eventos. 
Agora, ele avalia que a situação, 
no entanto, deve mudar com a 
inauguração do novo equipa-
mento, construído por iniciativa 
da prefeitura da capital.

“As expectativas são otimis-
tas, principalmente a partir do 
segundo semestre de 2020, 
quando o novo centro de con-
venções da cidade estará em 
pleno funcionamento. O turis-
mo é uma atividade que vende 
sonhos, experiências positivas. 
Mesmo na crise, as empresas 
do ramo se mantiveram firmes, 
fazendo a sua parte, requalifi-
cando os seus funcionários e 
os seus produtos, buscando no-
vas oportunidades de negócio”, 
reafirma.

Para Duran, com as obras 
de requalificação da Orla, ruas 
e praças, além da inauguração 
de diversos atrativos culturais, 
a exemplo da Casa de Jorge 
Amado, da Casa do Carnaval, 
do Espaço Pierre Verger de 
Fotografia e do Espaço Cary-
bé das Artes, Salvador voltou 
a chamar a atenção e a atrair 
turistas. “Isso é muito impor-
tante para os 52 segmentos 
econômicos que dependem 
do turismo. Uma cidade mais 
bonita e cuidada também ele-
va a autoestima dos seus mo-
radores, o que se reflete no 
tratamento que dispensamos 
ao visitante”, pontua.

Os dias  
prósperos não 
vêm por acaso, 

nascem de muita 
fadiga e  

persistência
Henry Ford 

Grupo GT5 Brasil
Diretor

“
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ROBERTO SÁ 
MENEZES

Formado em Economia pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e com especialização 
em Gestão de Iniciativas So-
ciais pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Roberto Sá Menezes trabalhou 
ao longo da carreira no Banco 
Nacional de Habitação e assu-
miu os cargos de assessor es-
pecial e secretário no Governo 
do Estado, nos municípios de 
Salvador e Camaçari. Também 
possui uma empresa própria de 
consultoria.

Sua atuação na filantropia 
e na saúde está intimamente 
ligada a um fato pessoal. “O 
mais velho dos meus dois filhos 
foi diagnosticado com câncer 
quando era criança. Em meio 
aos desafios do tratamento, 
que, felizmente, terminou com 
a sua cura, comecei a ser alerta-
do pela médica sobre a quanti-
dade de crianças moradoras do 
interior da Bahia que morriam 
porque recebiam o diagnóstico 
tardio da doença e também não 
tinham onde ficar hospedadas 
durante o tratamento que rece-
biam em Salvador”, explica.

Assim, juntou-se a essa mé-
dica, a Dra. Núbia Mendonça, 
e a outros pais de pacientes e 
amigos para a criação do Gru-
po de Apoio à Criança com 
Câncer (GACC-BA) na Bahia, 
no qual ocupa o cargo de presi-
dente. “São muitos anos de tra-
balho e dedicação em conjunto 
para captar recursos e fazer do 
GACC-BA uma entidade de re-
ferência na assistência a crian-
ças e adolescentes em trata-
mento oncológico, atendendo 
os pacientes e as suas famílias 
em dimensões físicas, psíqui-
cas, culturais, sociais e intelec-
tuais”, pontua.

Após a fundação do grupo, 
passou a ter vínculo com outras 
entidades filantrópicas, como 
as Obras Sociais Irmã Dulce, 
onde hoje é um dos membros 

do Conselho Fiscal. “Na Santa 
Casa da Bahia, minha trajetória 
se iniciou em 2002, quando me 
tornei membro da Irmandade 
por indicação do então prove-
dor Álvaro Lemos. Na institui-
ção, fui tesoureiro e mordomo 
diretor de saúde (conselheiro), 
até ser eleito para o meu pri-
meiro mandato como provedor 
(presidente) em 2014 e reeleito 
para o segundo, em 2017”. 

Sobre os tempos difíceis, 
Roberto pontua que enfren-
tou uma grande recessão entre 
2014 e 2016, justamente o pe-
ríodo do seu primeiro mandato 
como provedor da Santa Casa. 
Todo o Brasil passava por uma 
intensa fase de instabilidade 
econômica, o cenário era inse-
guro e eu estava assumindo a 
liderança da maior e uma das 
mais antigas entidades filan-
trópicas do Estado e uma das 
maiores do país. 

Somado ao embate da crise 
financeira, a Santa Casa, en-
quanto instituição filantrópica 
de saúde, já tinha que adminis-
trar os desafios impostos pela 
desatualização da tabela do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
que, segundo Roberto, não re-
munera o suficiente para cobrir 
os gastos gerados com o trata-
mento dos pacientes.

“Era necessário aumentar a 
rentabilidade oriunda do aten-
dimento a pacientes conve-

niados a operadoras de saúde, 
com o foco especial nos esfor-
ços voltados para o investimen-
to na saúde suplementar. Como 
economista, sabe que a saúde 
e o desenvolvimento econômi-
co são coexistentes e que era 
essencial elaborar e seguir um 
plano com medidas que garan-
tissem eficiência, crescimento, 
qualidade na assistência, alcan-
ce de resultados e aplicação 
planejada de recursos”, relata.

Sua primeira ação foi estabe-
lecer um convênio com a Fun-
dação Dom Cabral, renomada 
escola de negócios brasileira, 
para a implantação do progra-
ma Parceiros para a Excelência 
(PAEX). Com foco na capaci-
tação de lideranças, das áreas 
assistenciais e administrativas, 
a iniciativa vem ajudando a 
projetar a Santa Casa para o fu-
turo, com avaliações gerenciais 
mensais, softwares de gestão 
de indicadores, monitorias e 
programas para o desenvolvi-
mento de dirigentes. 

“Paralelamente às iniciati-
vas advindas da relação com 
a fundação, iniciamos junto a 
colaboradores de hierarquias 
diversas a capacitação para 
o desenvolvimento de proje-
tos com base na metodologia 
Lean Six Sigma, que visa apri-
morar processos, eliminar des-
perdícios e priorizar elemen-
tos que agreguem valor aos 
pacientes”, frisa. 

Roberto espera que as coi-
sas melhorem. “A saúde precisa 
ser mais bem gerida no Brasil. 
A filantropia precisa de mais 
investimentos, de mais recur-
sos, do Governo, das pessoas 
físicas e jurídicas, que precisam 
se conscientizar de que a cul-
tura da doação é importante 
para manter instituições sérias 
e ajudá-las a se perpetuarem 
em diversos segmentos como 
o ensino, a saúde e a assistên-
cia social”.

Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia  
Presidente  

De modo  
suave, você 

pode sacudir  
o mundo

Mahatma Gandhi

“ “
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RODRIGO 
SANTOS

Educador em essência, em-
preendedor por vocação, ven-
cedor por decisão. Assim se 
define Rodrigo Santos, um ci-
dadão do mundo que já atuou 
em todos os níveis e funções da 
Educação (empresarial, acadê-
mica, escolar e comunitária) ao 
longo dos últimos 25 anos, or-
gulhoso em sempre carregar a 
sua baianidade na bagagem. 

Orador em destacados con-
gressos, no Brasil e no exterior, 
além de mentor e consultor de 
estadistas, líderes políticos e 
empresariais, em quatro conti-
nentes. Doutor em Educação, 
Política e Gestão, é também 
mestre em Desenvolvimento 
Humano e Responsabilidade 
Social, com MBA nas áreas de 
Administração, RH, Gestão e 
Desenvolvimento Humano. É 
ainda especialista em Política e 
Estratégia, psicopedagogo, te-
rapeuta e contabilista.

Atuou e atua na liderança 
de projetos, em organizações 
como a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Banco 
Mundial, Ministério da Educa-
ção, Companhia de Eletricidade 
da China (CEM), SEBRAE, Fun-
dação das Universidades Por-
tuguesas, Governo do Timor-
-Leste, Exército Brasileiro, entre 
muitas outras.

Aliando profundidade cientí-
fica a uma linguagem acessível 
e lúdica para empresas, gover-
nos e ONGs, suas palestras pre-
senciais, consultorias, conteú-
dos digitais, aulas, mentorias e 
workshops já impactaram mi-
lhares de pessoas, de diferentes 
idades, áreas de interesse e na-
cionalidades. É autor de livros e 
artigos relevantes nas áreas de 
Gestão, Educação, Política e Es-
tratégia, ao lado de renomados 
escritores, nacionais e interna-
cionais.

Com apenas 22 anos, iniciou 
a sua carreira acadêmica e cien-
tífica como professor universi-

tário em uma instituição federal, 
sendo considerado, na ocasião, 
o mais jovem em atividade no 
Brasil – fato amplamente divul-
gado pela mídia especializada.

“Costumo dizer que a cri-
se está para um empreende-
dor assim como o sangue está 
para um cirurgião. É, portanto, 
impensável para um líder, de 
qualquer organização, viver da 
ilusão de não passar por crises 
ou se esconder delas, já que a 

tão buscada ‘estabilidade’ não 
existe. Trata-se de uma fanta-
sia, fomentada por um sistema 
educacional que, definitiva-
mente, não preparou a nossa 
população para gerir a si, as 
suas emoções, os seus desafios 
e perspectivas”, afirma Rodrigo 
quanto às turbulências vividas 
no Brasil nos últimos anos. 

Entre 2018 e 2019, Rodrigo 
e sua equipe construíram ex-
periências de aprendizagem, 
inovação e aceleração organi-
zacional. Entre outras ativida-
des, ajudaram a transformar 
organizações tradicionais em 
verdadeiras “escolas”, para se 
reinventarem em parceria com 
startups, universidades e outras 
stakeholders.

“É preciso incorporar às es-
colas e aos sistemas de ensino 
regular componentes de ex-
celência organizacional, até o 
desenho de uma grande rede 
de ‘líderes educadores’, de vá-

rios segmentos de mercado, 
para colaborar com a (re)pro-
gramação cognitiva e afetiva 
das crianças e jovens do Brasil”, 
destaca o especialista.

Para Rodrigo, pessoas, go-
vernos e organizações, de qual-
quer porte ou setor, não podem 
mais ficar indiferentes ao fato 
de que tentar implementar ino-
vações disruptivas seguindo 
receitas é uma enorme incoe-
rência, que tende a continuar 
gerando frustração, ao invés de 
resultados positivos.

“Quando fundamos o Grupo 
INGEPE, há mais de 15 anos, o 
Brasil vivia uma das suas mais 
agudas crises. Tínhamos um 
CNPJ, algumas poucas econo-
mias e um propósito claríssimo: 
conceber uma organização ágil 
e à frente do seu tempo, espe-
cializada em desenvolvimento 
humano e organizacional, pela 
força da liderança educadora e 
do poder da (re)aprendizagem. 
Esse DNA, mantido íntegro, nos 
tornou uma referência para os 
que buscam a transformação, 
através do que nós chamamos 
de ‘cultura do ‘Apreendedoris-
mo’”, pontua. 

“Enxergamos em nosso pas-
sado de conquistas uma inspi-
ração para um futuro ainda mais 
exitoso que, nos próximos dois 
anos, deve se materializar atra-
vés de iniciativas como o for-
talecimento dos eixos de con-
sultoria estratégica e formação 
continuada de lideranças, por 
meio de uma metodologia ex-
clusiva; da difusão exponencial 
do movimento brasileiro pelo 
‘Apreendedorismo’; da implan-
tação do IngepeL@B, centro de 
aceleração, investimentos em 
startups, pesquisa e desenvol-
vimento. Somos adeptos da pe-
dagogia do exemplo. Ousamos, 
arriscamos e atingimos resulta-
dos, antes de aconselharmos a 
outros sobre o quê e como fa-
zer”, resume Rodrigo.  

Grupo INGEPE
Presidente 

A palavra 
convence, 
o exemplo 

arrasta
Confúcio

“ “
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RONY
SILVA 

Rony Silva é um mineiro que se 
encantou pelas belezas de Sal-
vador e decidiu por aqui morar 
e exercer a sua profissão, por 
volta de 2002, quando tomou 
posse no cargo de delegado da 
Polícia Federal (PF). 

É formado em Direito pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e em Planeja-
mento Estratégico em Grandes 
Operações Policiais pela Acade-
mia Nacional de Polícia Federal 
(ANPF). 

A vocação para a função vem 
do seu jeito inquieto, buscando 
uma forma de viver sem rotina 
e estar sempre atuando com a 
possibilidade de contribuir para 
a sociedade de forma direta e 
objetiva, o que julga ser uma 
das principais características 
dessa profissão.

Atualmente, é o responsável 
pela direção da Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) na Bahia, na 
qual, em 2020, completa o seu 
terceiro mandato consecutivo. 
Ao longo da sua trajetória na 
PF, teve atuação nas delegacias 
de Migração e Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes, e, em 
2003, foi o responsável pela es-
truturação da Força-Tarefa Pre-
videnciária no Estado da Bahia, 
exercendo a chefia da Delegacia 
de Repressão aos Crimes Previ-
denciários e a coordenação da 
força-tarefa.

 Foi também chefe da Dele-
gacia de Repressão aos Crimes 
Previdenciários no Estado de 
Minas Gerais e coordenador da 
Força-Tarefa Previdenciária em 
MG. Para Rony, ao longo des-
se período à frente da ADPF, o 
seu principal desafio enfrentado 
foi conscientizar os membros 
da necessidade da Associação 
abrir as suas ações para a socie-
dade baiana, e de se aproximar 
desse público para levar a todos 
as suas bandeiras e a defesa da 
Polícia Federal.

“Assim, surgiram os projetos 
de realização da Corrida Contra 
a Corrupção e o Simpósio Na-
cional de Combate à Corrupção. 
A corrida tem a função de apro-
ximar os delegados de Polícia 
Federal da sociedade e tornar 
essa comunicação mais fácil e, 
em um ambiente de descontra-
ção, discutir temas de funda-
mental importância para o país, 
como a autonomia da Polícia 
Federal. O simpósio é um pro-

jeto que visa recolocar Salvador 
na rota dos grandes eventos 
jurídicos e, com a ADPF à fren-
te, trazer o debate científico de 
grandes temas do combate à 
corrupção para a nossa capital”, 
explica. 

Em razão desse evento, Sal-
vador recebeu nomes da maior 
relevância no cenário jurídico 
nacional, como o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luís Roberto Barroso; o ex-pre-
sidente do STF, Carlos Ayres 
Brito; o ex-presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Rogério Schietti; e o 
então juiz federal Sérgio Moro, 
dentre outros especialistas do 
Direito que debateram na capi-
tal assuntos da maior relevância. 

Nos últimos anos, o trabalho 
da Polícia Federal ganhou mui-
ta notoriedade com a Operação 
Lava Jato. Na Bahia, os princi-
pais desafios para a classe dos 

delegados da PF passam pela 
conquista da autonomia da Polí-
cia Federal e do aperfeiçoamen-
to e da ampliação da sua estru-
tura física e de recursos huma-
nos. “Assim, a ADPF no Estado 
da Bahia, como em todo o Bra-
sil, não poupa esforços para que 
os delegados possam desem-
penhar os seus papéis sem in-
terferência de qualquer ordem, 
pois a classe dos delegados não 
possui as mesmas garantias e 
prerrogativas dos membros do 
Ministério Público (MP) e do Ju-
diciário”, diz. 

A preocupação com a pos-
sibilidade de que algo possa vir 
a atrapalhar o trabalho normal 
dos delegados é real. “A ADPF 
está atenta para defender qual-
quer delegado que relate difi-
culdades para exercer as suas 
atividades e entregar à socie-
dade o resultado de uma inves-
tigação isenta e que alcance a 
materialidade do delito e apon-
te o seu autor. Ainda existe o 
desafio na Bahia de estruturar a 
Polícia Federal para os anos vin-
douros, com a reforma do atual 
edifício-sede da instituição, bem 
como ampliar as instalações 
para que possa estar apta a en-
tregar à população um trabalho 
de excelência na prevenção e no 
combate aos crimes da alçada 
de sua competência”, destaca o 
presidente da Associação.

Desta forma, seguindo com 
o objetivo de aproximar os de-
legados e a Polícia Federal da 
população de Salvador, a inten-
ção é continuar realizando no-
vos eventos e ações que, além 
de terem o viés de valorizar a 
Bahia, têm a intenção de hu-
manizar a figura do profissional 
de polícia e integrar os mem-
bros da PF à sociedade baiana, 
possibilitando que a expertise 
acumulada possa contribuir de 
forma ampla para o desenvol-
vimento do Estado em todos 
os níveis.

  A distância só  
é preponderante 

se não  
quisermos  
percorrer o  

caminho
Rony Silva 

Associação dos Delegados de Polícia Federal 
Diretor e delegado de Polícia Federal 

“
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ROSANE
MANICA

Rosane Manica é nutricionista, 
administradora, pós-graduada 
em Gestão Empresarial pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
e especializada em Gestão pela 
Fundação Dom Cabral (FDC). 
Nasceu em São Leopoldo, no 
interior do Rio Grande do Sul, e 
é filha de um caminhoneiro e de 
uma dona de casa. 

Trabalhou no Citibank, na 
Apetik (administradora de va-
le-refeição) e é sócia-fundado-
ra da Nutricash, que este ano 
completa 27 anos com mais 
de 100.000 estabelecimentos 
credenciados e mais de 2.800 
empresas-clientes de todos os 
tamanhos. 

A Nutricash nasceu na  
Bahia, precisamente em Salva-
dor, no ano de 1993, e hoje atua 
em todo o Brasil através das 
marcas Nutricash e Maxifro-
ta. Iniciou como uma empresa 
de benefícios e se tornou uma 
companhia de meios de paga-
mentos, que opera desenvol-
vendo soluções modulares em 
gestão de pagamentos que 
proporcionam a redução de 
custos, a praticidade nos pro-
cessos e maior eficiência. 

Com ênfase no segmento de 
benefícios ao trabalhador, a em-
presa busca proporcionar aos 
clientes a experiência de oti-
mização de gestão, garantindo 
maior controle e valor agrega-
do ao negócio, além de ofere-
cer produtos com alto grau de 
excelência, prestando atendi-
mentos personalizados.

Oferece cartão e vale-refei-
ção, cartão alimentação, vale-
-transporte, cartão combustível, 
Nutricash Prêmio, cartão mul-
tibenefícios, Maxifrota gestão 
de frotas e manutenção, ges-
tão de compras, gestão inteli-
gente de consumo e Nutricash 
Private. Tem ouvidoria, área de  
Compliance e de riscos.

Rosane percebe que os anos 
de 2017 e 2018 foram realmente 

muito turbulentos, mas a em-
presa conseguiu crescer de 25% 
a 26%, respectivamente, pois 
investiu muito em novas tecno-
logias e em pessoas. Ampliou a 
atuação para todo o Brasil e fir-
mou parcerias com a Cielo para 
capturar as transações, além da 
Rede. “Estar presente em todo 
o território nacional foi uma de-
cisão estratégica do grupo há 
alguns anos e que se mostrou 

muito acertada. Sem isso, não 
poderíamos atender a grandes 
empresas que atuam em todo 
o Brasil, como fazemos hoje”, 
explica.

Ela também destaca que ser 
empresária no país é algo muito 
difícil, pois o governo dificulta 
muito a vida do empresário. “As 
ameaças são muitas e você aca-
ba trabalhando muito, mas é in-
descritível a satisfação de criar 
uma empresa, de transformar 
um sonho em realidade. Sou 
plenamente realizada, apaixo-
nada pelo meu negócio e, ape-
sar de tudo o que passei, faria 
tudo de novo”, frisa.

Para o futuro, espera cres-
cer de forma sustentada, lan-
çando novos produtos e ser-
viços, e investindo ainda mais 
em tecnologia. “Temos a meta 
estratégica de lançar um novo 
produto, no mínimo, a cada 

dois anos. Estamos inovan-
do constantemente”, ressal-
ta. A empresa divulgou este 
ano diversas novidades, como 
transações via QR CODE e um 
novo sistema de gestão de fro-
tas. Nos próximos cinco anos, 
pretende dobrar de tamanho e 
passar a ter atuação nacional 
para todos os produtos. 

“O maior desafio do merca-
do é ser competitivo o tempo 
todo, com tantas mudanças 
acontecendo. É estar e man-
ter a sua equipe atualizada e 
motivada permanentemente, 
matar um leão por dia, não 
desanimar e jamais desistir de 
ser a cada dia uma empresa 
melhor”, pontua.

Para Rosane, o mercado 
está mudando com a entrada 
de duas grandes forças: novas 
tecnologias e a regulação do 
Banco Central, que trará ao se-
tor mais profissionalização e a 
abertura de enormes oportuni-
dades. Ela pretende manter a 
concessão de crédito bastante 
rigorosa para continuar a ter 
uma excelente saúde financeira, 
gerando alta segurança para os 
clientes, credenciados, parcei-
ros e colaboradores. 

Rosane se orgulha muito de 
ter construído uma empresa 
baiana e de nesses 26 anos de 
existência ter crescido constan-
temente, em faturamento, em 
número de clientes e credencia-
dos, mas também por ter con-
seguido conquistar a confiança 
e a credibilidade de milhares 
de usuários, empresas-clientes, 
parceiros, colaboradores e cre-
denciados em todo o Brasil. 

“Nossa missão é prestar ser-
viços de melhor qualidade com 
menor preço, através de uma 
rede conveniada extremamente 
ampla e diversificada, com alta 
tecnologia e colaboradores feli-
zes para gerar satisfação plena 
aos nossos milhares de usuá-
rios”, finaliza.

Amar a vida 
através do  
trabalho é  

partilhar do 
 segredo mais 

íntimo da  
vida

Kahlil Gibran

Nutricash
Diretora e sócia-fundadora 

“
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RUBEN      
DELGADO

A história de Ruben Delgado 
começou precocemente aos 16 
anos, quando já estava na Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA). 
Após um intercâmbio no Canadá, 
percebeu que o seu futuro esta-
ria 100% voltado para a área de 
Tecnologia. Assim, migrou rapida-
mente para a Tecnologia da Infor-
mação (TI). 

Dessa forma, foi analista de 
sistemas no Banco Econômico 
e complementou essa formação 
com um mestrado em Marketing, 
um MBA em Gestão e uma espe-
cialização em Análise de Sistemas 
pela Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Passou rapidamen-
te pela área acadêmica, foi pro-
fessor em quatro universidades 
da Bahia e eleito melhor docen-
te por mais de 15 vezes. Durante 
esse período, ingressou no em-
preendedorismo. 

Sempre de uma forma persis-
tente, adquiriu diversas empresas, 
vendeu e fechou várias delas, da 
maneira mais formal e corre-
ta possível. Foi convidado a ser 
conselheiro das mais importan-
tes instituições ligadas à área de 
Tecnologia do país, entre as quais 
se destacam o Comitê da Área 
de Tecnologia da Informação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI/CATI); Start-
-Up Brasil - Programa Nacional de 
Aceleração de Startups do MCTI; 
Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do Es-
tado da Bahia (CONCITEC-SEC-
TI/Bahia); e Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (FIEB). 

Ruben também compôs o 
Conselho Deliberativo do CNPQ, 
que é a mais alta corte da Ciência 
e Tecnologia do país. É um inves-
tidor de empresas de base tec-
nológica e acredita que esse é o 
caminho para o desenvolvimento 
da Bahia. Atualmente, ajuda em-
presários baianos e brasileiros a 
repensarem os seus negócios do 
ponto de vista tecnológico e com 

a experiência de ter visto a tecno-
logia em mais de 40 países.

Ruben considera que os anos 
de 2017 e 2018, por incrível que 
pareça, foram de crescimento 
para o seu setor. Em época de 
crises, normalmente, o empresa-
riado e o Poder Público gostam 
de investir em diminuição de des-
pesas, ou seja, na automação de 
processos e no aumento de re-
ceitas, criando novas plataformas 

para atingir os clientes com mais 
efetividade. Essas ações levam a 
investimentos na área de Tecno-
logia, normalmente, o que favore-
ce as suas empresas. 

Todavia, Ruben entende que 
não deveria ser dessa forma. Um 
bom empresário repensa o seu 
negócio todos os anos, ou meses. 
Com tantas ameaças existentes e 
trazidas pela tecnologia, perma-
necer estagnado é um convite ao 
fechamento da empresa em pou-
co tempo. Assim, aprendeu que a 
única coisa constante no mundo 
empresarial é a mudança. Ele, in-
clusive, tem fama de fazer mu-
danças o tempo inteiro e afirma 

que repensar o negócio o tempo 
todo é uma obrigação nos tem-
pos atuais.

Ainda de acordo com Ruben, 
o mercado na área de Tecnologia 
é muito grande e a tendência é 
ser maior a cada ano que passa. 
O grande problema é que a Bahia 
não pode ser apenas consumido-
ra de tecnologia, ela tem que ser 
produtora, pelo menos em algum 
segmento. Isso é crucial para a so-
brevivência do Estado. 

“É importante que o empresa-
riado baiano enxergue esse novo 
mundo e saia da economia tradi-
cional, caso contrário haverá um 
cemitério de empresas baianas 
em pouco tempo”, frisa. Ruben 
continua investindo em empresas 
aqui, mas em empresas que pen-
sem no futuro, que apostem em 
uma mudança disruptiva e que 
gerem riqueza, empregos e renda 
para a Bahia.

“Seja com Inteligência Artifi-
cial, com RPA (Robotic Process 
Automation), com Big Data, ou 
até investindo em novas startups, 
a gente traz e desenvolve tecno-
logia para a Bahia. Há uma fábrica 
de software (das mais qualifica-
das do Brasil), uma empresa de 
QA (Quality Assurance) para di-
versos testes nos softwares, uma 
empresa de infra, uma web-agên-
cia, uma produtora, dentre outras 
empresas e apostas. Esse nosso 
DNA de inovação e de aposta no 
futuro é que traz o reconhecimen-
to da certeza de que estamos no 
caminho certo”. 

No ano de 2019, a empresa de 
Ruben foi premiada pela CNI/
SEBRAE/ MCTIC como uma 
das empresas mais inovadoras 
do país. “Ganhamos de mais de 
1700 empresas e chegamos jun-
to com a Natura, o prêmio mais 
importante do Brasil no nosso 
segmento. Agora, estamos entre 
os mais influentes empresários 
da Bahia, como não ficar orgu-
lhoso e acelerar ainda mais o ca-
minho?”, finaliza.  

A única coisa 
constante que  
eu conheço no 

mundo dos  
negócios é a  

mudança: mudar, 
inovar, ousar e 

pensar fora  
da caixa são 

pré-requisitos  
básicos para 

qualquer  
empresário  
moderno
 Ruben Delgado

TOPOS Informática 
Presidente 

“

“
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SERGIO 
MACEDO

Sergio Macedo se considera 
uma pessoa que preza mui-
to a família, com muitos ami-
gos, apaixonado pelo trabalho, 
amante de futebol, perseveran-
te, incansável e visionário. Du-
rante as férias, no mesmo ano 
em que faria vestibular, acom-
panhava o seu pai na empresa 
dele, que atuava no setor de 
Atacado e Distribuição de Horti-
frutigranjeiro. Ele se viu apaixo-
nado pela área comercial e pelo 
dinamismo do setor. E com ta-
manho entusiasmo, decidiu que 
era esse o caminho que deveria 
seguir e começou a trabalhar e 
a se jogar no mundo comercial. 

Iniciou o curso de Adminis-
tração de Empresas na Univer-
sidade Federal do Espírito San-
to (UFES), mas não o concluiu, 
acreditando que a faculdade 
não era motivadora, mas arcai-
ca e muito distante da realidade 
comercial que já vivia. 

“Aos 16 anos, comecei a tra-
balhar com meu pai, que era 
comerciante do ramo de horti-
frutigranjeiro em Feira de San-
tana. Aprendi com ele o amor 
e a dedicação que devemos ter 
com os nossos negócios, afinal, 
nesse segmento, além de pos-
sibilitar levar alimentos a outras 
famílias, o seu resultado trazia 
alimentos à nossa. Alguns anos 
depois, abri o meu próprio ne-
gócio de varejo. Então, em 1993 
resolvi vir para Salvador, me ins-
talei na CEASA e assumi minha 
paixão pela área. Acredito que 
fui escolhido por minha profis-
são e fico grato por isso, pois a 
cada dia amo mais estar nela”, 
explica.

Com a sua empresa, inovou 
e profissionalizou o modelo 
comercial do setor de hortifru-
tigranjeiro. Capacitou profissio-
nais para atenderem a esse se-
tor e tornou a sua empresa uma 
das maiores da área de Atacado 
e Distribuição na Bahia. Foi o 
primeiro negócio do ramo a fa-

zer importação de frutas para o 
Estado. 

Fundou a primeira Associa-
ção de Permissionários Ceasa 
Salvador (ASPEC). Apresentou 
a Bahia como um Estado com 
grande potencial de compras 
de frutas em feiras internacio-
nais como a Fruit Logistic de 
Berlim, na Alemanha, e a Fruit 
Atracttion em Madri, na Espa-
nha. Além disso, sua empresa 

criou uma associação de distri-
buidores para a compra de pro-
dutos em conjunto, participan-
do como fornecedor em feiras 
e eventos do setor supermer-
cadista (Super Bahia, Encon-
tro ABASE) e como cliente em 
feiras e eventos de setor super-
mercadista/atacadista (APAS-
-SP, Fruit Logistic e Fruit Attrac-
tion). Na época, as negociações 
na área do Atacado eram feitas 
100% de forma presencial; hoje, 
a negociação é feita 60% digital 
e 40% presencial.

Entre 2016 e 2018, devido à 
crise, houve uma queda de 17,2 
%, impacto na margem, redu-
ção do quadro de funcionários 
e fechamento de uma unidade. 
Por conta da situação, ele pre-
cisou revisar a macroestrutura 
da empresa, unificando núcleos 
de apoio, diminuindo-os de oito 
para cinco, e aumentando as 

unidades de negócios de cinco 
para sete. 

“Criamos um comitê com os 
gestores de todas as áreas para 
eliminar retrabalhos, desperdí-
cios, perdas e rupturas, e con-
figuramos um plano de requa-
lificação das equipes. Isso le-
vantou novas oportunidades de 
negócio, abrindo novas empre-
sas, em outros segmentos, para 
prestar serviço para as suas pró-
prias empresas, além de atender 
à demanda de outros clientes. 
Nosso setor, principalmente o 
segmento de hortifruti, é muito 
volátil e influenciável por fatores 
econômicos e políticos internos 
e externos. Como exemplo, cito 
a atual epidemia do Coronaví-
rus, com a consequente queda 
de transações comerciais com a 
China e a Europa, que vem im-
pactando fortemente a econo-
mia, principalmente por nossa 
dependência de atividades do 
setor primário.”, pontua.

Para os próximos anos, Ma-
cedo acredita no aumento de 
vagas de trabalho em todos os 
setores da economia na Bahia 
e estima uma previsão de cres-
cimento de faturamento, em 
média, de 13% ao ano. “Mas a 
Bahia precisa criar incentivos 
para a importação de frutas in 
natura e secas, dando condi-
ções fiscais de concorrer com a 
importação feita por outros Es-
tados, e promover a desburo-
cratização para a liberação dos 
contêineres no porto. Outra 
medida necessária é fomentar 
a produção interna de hortifru-
tigranjeiros do Estado através 
de maior facilidade de crédi-
to para pequenos e médios 
produtores a juros baixos e 
apoiá-los no processo de qua-
lificação da produção, logísti-
ca e venda, criando um canal 
de interface entre produtores 
e distribuidores, a exemplo de 
feiras específicas para o setor”, 
finaliza.

Para  
vencer,  

você precisa 
acreditar nas 
pessoas, ser 
perseverante 

e amar o  
que faz
Sergio Macedo

Salut Distribuidora de Hortifrutigranjeiros 
Diretor 

“

“
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TEREZA 
PAIM

Tereza Paim se considera uma 
pessoa inquieta, sempre bus-
cando inovação, mas com as 
mãos e os pés plantados nas 
tradições. Cozinheira desde 
pequena, veio ao mundo com 
esse dom, mas primeiro foi  
trabalhar com telecomunica-
ções para depois seguir a sua 
vocação.

 “Apesar de a minha forma-
ção inicial ser como bacharel 
em Ciências da Computação, 
migrei rapidamente dentro da 
Telebahia para a área de Tele-
comunicação. Nesse segmento, 
atuei por 20 anos e também 
empreendi. Tinha uma empre-
sa muito grande na área de call 
center”, conta. Todavia chegou 
uma hora em que nada mais 
parecia apetitoso nessa ex-
traordinária carreira. 

Tereza se considera um tan-
to autodidata na gastronomia, 
mas passou por várias boas es-
colas em São Paulo, Portugal e 
Madri. Seu maior conhecimento 
vem das cozinhas pelas quais 
andou, pois aprendeu todos 
os dias pelos lugares por onde 
passou.

Acredita que o seu maior fei-
to é lutar pela cozinha baiana, 
por seus sabores e por seus sa-
beres, formando cozinheiros e 
contagiando chefs renomados 
com esse encanto que tem pela 
nossa cozinha e pelo dendê.

“Todos os chefs da  
Bahia deveriam se reverenciar 
ao dendê, ele é o ingrediente 
máximo da nossa gastronomia 
e nos representa. Costumo di-
zer que ele pinta a nossa comi-
da como o pôr do sol na Baía 
de Todos-os-Santos. Levan-
to com orgulho a bandeira do 
‘Dendê, meu amor’, pois acre-
dito que temos que nos render 
a esse ingrediente que é a cara 
do nosso Estado. Mas para isso 
é preciso conhecer e reconhe-
cer o dendê”, frisa. 

Na sua cozinha só entram 

ingredientes locais, frutos de 
uma pesquisa para desenvolver 
uma culinária legítima baiana. 
Ao comentar sobre a sua ex-
periência na área gastronômi-
ca, Tereza explica que é bem 
recheada. “Começou com os 
erros que depois viraram gran-
des acertos. Acertamos com a 
Casa de Tereza, com a Mesa de 
Tereza (que é uma comida mais 
rápida) e com a fábrica, que é 
o Tabuleiro da Chef, de onde 

vendemos para o Brasil intei-
ro. A gente vem na direção de 
conectar todo o nosso trabalho 
com a Bahia”, explica. 

No Tabuleiro, um dos car-
ros-chefes é a Farofa da Tere-
za, que, atualmente, conta com 
seis sabores: Baianinha, Amare-
linha, Branquinha, Churrasqui-
nha, Duquesa, Sertaneja e Ver-
dinha, preparadas apenas com 
ingredientes naturais e sem 
qualquer química. Além disso, 
ela também vende temperos, 
bebidas, cocadas, artesanato, 
beijus torrados, entre outros.

Sobre o surgimento da Casa 
de Tereza, ela explica que foi 
uma evolução de outros traba-
lhos. “Queríamos montar um 
restaurante pequeno para dar 
um suporte e demos de cara 
com a sorte. Foi um trabalho 
árduo, mas que gerou frutos. 
Costumo dizer que o local tem 
muita alma, energia e signifi-

cância. Nosso diferencial vai 
muito além de vender um prato; 
queremos proporcionar para os 
clientes uma experiência mais 
ampla da Bahia. Temos uma 
casa temática, muito artística e 
colorida que traz o Estado de 
várias formas, não é à toa que 
se chama ‘Casa de Tereza, Arte, 
Cultura e Gastronomia’. Esta-
mos totalmente imersos e dia-
logando com a cultura. Junto a 
isso temos a comida, que é feita 
de uma forma muito técnica”, 
pontua. Com uma boa adminis-
tração e qualidade dos pratos, o 
restaurante virou referência cul-
tural e recebe muitos turistas. 

Para a chef, a crise só veio no 
início de 2018, mas durou muito 
pouco. Não teve perdas signi-
ficativas. Tereza considera que 
todos estão em constante mu-
dança nas empresas, buscando 
lançar produtos, novas formas 
de venda. Ela vê o mercado de 
Salvador em crescimento verti-
ginoso com a chegada do Cen-
tro de Convenções. Diante dis-
so, projetou um crescimento de 
30% em seu negócio. 

Além disso, afirma que gos-
taria de trabalhar com preços 
mais competitivos e atender 
mais pessoas, mas acredita que 
a reforma tributária permitirá 
isso. Está otimista com as deci-
sões do governo e na expecta-
tiva. Tereza também considera 
que houve um avanço com a 
reforma trabalhista e que o país 
está gerando mais empregos. 
“Agora, é preciso diminuir o vo-
lume astronômico de impostos 
que envolvem as operações”, 
pontua. 

“Aqui, nós acreditamos no 
país e temos bons pactos com 
os nossos colaboradores e for-
necedores. Vejo um mercado 
superamplo para a gastronomia 
no Estado e observo cada vez 
mais chefs aportando e buscan-
do desenvolvimento na capital 
baiana”, finaliza.

Levo a Bahia 
comigo a cada 
canto que eu 

vou e faço  
comidas para 

ela, carregadas 
de amor
Tereza Paim

Restaurante Casa de Tereza 
Chef de Cozinha Executiva

“

“
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TUCA       
ZAMARONI

Tuca Zamaroni se considera 
muito empreendedora e rea-
lizadora, abriu o seu próprio 
negócio aos 22 anos na área 
de Gastronomia e em curto es-
paço de tempo atingiu 33 fran-
quias em São Paulo. Nascida 
na capital paulistana, ela é des-
cendente de italianos e acredi-
ta que, talvez, daí tenha vindo 
a inspiração por eventos, pois 
em uma família italiana qual-
quer almoço de rotina vira um 
evento com música, talk show, 
diversão e alta gastronomia.

“A intensidade é uma marca 
registrada da minha personali-
dade e imprimo isso na minha 
vida pessoal e profissional. 
Quando criança, meu sonho era 
ser professora, então estudei 
Letras, Pedagogia e Línguas. 
Após um ano da tão sonhada 
profissão, percebi que eu não 
tinha aptidão para aquele tra-
balho, pois jamais conseguiria 
reprovar alguém por nota bai-
xa. Querer agradar e encantar 
são características presentes 
no meu DNA e no quadro de 
missão, visão e valores da Zum 
Brazil Eventos”, conta.

Sobre a sua jornada, Tuca re-
vela que o seu primeiro empre-
go foi aos 14 anos em uma bou-
tique. “Depois, fui professora 
de inglês em uma escola infantil 
chamada Pink and Blue. Aos 22 
anos, eu já tinha uma fábrica de 
pão de queijo. Ao ficar grávida 
aos 26 anos da primogênita, já 
casada, vendi o negócio e fui 
cuidar da casa e da bebê, mas 
isso durou apenas seis meses. 
Ainda nesse período “sabáti-
co materno” comecei a fazer 
duendes em casa. Eram peças 
artesanais feitas com capricho 
e criatividade, desenvolvi uma 
linha de duendes e os vendia 
para amigos e familiares. As 
encomendas eram tantas que 
comecei a contratar pessoas 
para me ajudar. 

O negócio foi se profissio-

nalizando e derivando para ou-
tros produtos de decoração e, 
resumidamente, esse trabalho 
artesanal de duendes e decora-
ções em resina se transformou 
em uma fábrica com 300 fun-
cionários que, além de fabri-
car, importava peças da Itália. 
“Nessa fase, eu já tinha minha 
segunda filha”, relata. 

Posteriormente, Tuca desco-
briu a sua vocação para even-

tos, quando, em um dos seus 
negócios, tinha que participar 
de coquetéis, feiras e janta-
res, e eram os momentos mais 
agradáveis. O principal feito 
da sua carreira foi justamente  
empreender no ramo de even-
tos corporativos, vindo para a 
Bahia, e depois expandir a Zum 
em escala internacional.

“Para investir no ramo é pre-
ciso ter paixão, ousadia e cria-
tividade; estar acompanhado 
de uma boa equipe técnica, ter 
fôlego financeiro e ter como 
propósito principal a inces-
sante vontade de sempre le-
var as melhores soluções para 
as empresas, como: inovação, 
tendências e ROI. A Zum Brazil 
investe muito em novas tecno-
logias. A mudança tecnológica 
é inevitável e quem não surfar 
nessa onda ficará de fora do 
mercado. Temos uma unidade 
de tecnologia para eventos, a 
High Digital, que agrega tec-
nologia para eventos como 
streaming, credenciamento, 

games, reconhecimento facial, 
métricas etc. Mas acreditamos 
que o contato humano, o toque 
e a experiência física sempre 
existirão, pois o homem neces-
sita disso, por mais tecnológico 
que seja”, ressalta.

Com relação ao período de 
crise, ela o considera como 
uma grande oportunidade de 
se reinventar. Para conseguir 
driblar períodos difíceis, tomou 
iniciativas de reflexão, criativi-
dade e atitudes positivas que 
geraram inovação para o seu 
negócio. “A crise nos obriga a 
sair do automático, a refletir, 
a se aprofundar, e quando fa-
zemos isso, percebemos que 
sempre tem como fazer eco-
nomia, usar mais tecnologia e 
inovar para não sucumbir”.

Ela fala de sua unidade da 
Bahia com grande entusiasmo, 
por tudo o que está ocorren-
do no Estado: novo aeropor-
to, inauguração do Centro de 
Convenções Salvador etc. “A 
abertura da matriz na Bahia se 
deu há 20 anos, em um mo-
mento de auge, com a inaugu-
ração da Costa do Sauípe. Foi 
um ponto de partida e tam-
bém um sonho familiar, com 
a possibilidade de morar com 
mais qualidade de vida em 
Salvador, cidade que nos aco-
lheu muito bem. Hoje, tenho 
uma neta e dois genros baia-
nos, com muito orgulho”, diz.

Com relação às demais uni-
dades, Tuca Zamaroni se con-
sidera confiante e revela que 
continuará a apostar em no-
vas tecnologias para alavan-
car ainda mais os eventos. Na 
contramão, ela ainda percebe 
uma grande barreira no mer-
cado, por conta da concorrên-
cia desleal e imatura. “A meu 
ver, é um mercado que tem 
muito que amadurecer”, fina-
liza. Para isso, sua empresa 
contribui com ética e profis-
sionalismo.  

Andar com
fé eu vou, que 

a fé não
costuma falhar

Gilberto Gil

Zum Brazil Eventos 
CEO 

“ “
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O grande desafio de

formar 
sucessores

Um dos maiores desafios das empresas, familiares ou 
não, é sobreviver às transições geracionais. O tema “su-
cessão” está entre as maiores preocupações dos lí-
deres que têm como principal característica a visão  
em longo prazo. 

Da Redação
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Preparar sucessores represen-
ta um grande desafio nos dias 
de hoje. As organizações e 
os conglomerados costumam 
investir em desenvolvimento 
com a criação de programas 
de trainee e planos de carrei-
ra, focando na formação de 
lideranças internas e, assim, 
buscando o fortalecimento 
da empresa. Esse é o cami-
nho ideal a ser trilhado por um 
bom líder. 

Todo mundo já deve ter es-
cutado a famosa frase: “Nin-
guém é insubstituível” e o 
gestor que ignorá-la estará fa-
dado ao fracasso, pois o líder 
que não forma líderes vira es-
cravo da própria liderança.

Um líder, seja ele de em-
presa familiar ou de grandes 
organizações, precisa com-
preender que a empresa não 
pode depender exclusivamen-
te dele. É importante que os 
gestores tenham em mente 
que virar reféns da própria 

vaidade os impedirá de trans-
mitir os seus conhecimentos. 
E como assumir novos desa-
fios sem a tranquilidade de se 
ver bem substituído?

O maior legado da vida pro-
fissional de um líder são as 
pessoas que ele conseguiu for-
mar ao longo da sua trajetória 
profissional. É quando um lí-
der vê o seu liderado voando 
alto que a sua liderança ganha 
sentido e significado.

Uma boa liderança não 
pode consistir apenas no 
cumprimento das metas, mas 
também em fazer a diferen-
ça na vida profissional da sua 
equipe, deixando o seu lega-
do como maior tesouro. Para 
o professor de Gestão Estra-
tégica da University of Minne-
sota Duluth e presidente do 
International Family Enterpri-
se Research Association (IFE-
RA), o indiano Sanjay Goel, o 
principal papel de um líder é a 
formação de novos líderes. 

Segundo Goel, as empresas 

familiares ao redor do planeta, 
por exemplo, partilham muito 
mais semelhanças do que di-
ferenças. Contudo, existem di-
versas particularidades cultu-
rais que fazem toda a diferença 
nos caminhos trilhados pelas 
empresas mundo afora. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 
é muito comum que os filhos 
discordem dos seus pais a res-
peito da forma de administrar 
as suas empresas e defendam 
as suas novas ideias e estraté-
gias. Já nos países asiáticos, 
onde o respeito pela tradição 
e pelos mais velhos é mais for-
te, a tendência dos sucessores 
é acatar a tradição na condu-
ção das organizações. Seja 
como for, essas diferenças 
podem interferir significativa-
mente na maneira de tocar os 
negócios. 

No final das contas, não im-
porta se a empresa é familiar 
ou uma grande organização. A 
importância de formar suces-
sores e o desafio que eles car-

regarão nas costas vale para 
todos em todo o planeta. É 
uma questão de sobrevivência 
das organizações.

Aqui no Brasil, um estudo 
divulgado pelo SEBRAE apon-
tou que, apesar de a maioria 
das empresas brasileiras nas-
cerem em ambientes familia-
res, somente 33% conseguem 
chegar à segunda geração e 
apenas 5% sobrevivem à ter-
ceira. Isso ocorre porque, na 
maioria das vezes, os herdei-
ros na linha sucessória ainda 
são herdeiros e não sucesso-
res. O que faz toda a diferen-
ça. A falta de diretrizes claras, 
a dificuldade de separar as 
ações familiares das decisões 
empresariais, ou até mesmo 
as frequentes brigas pelo po-
der, são fatores relevantes e 
que explicam esse cenário.

Vários fatores externos tam-
bém são responsáveis pelo fu-
turo das empresas em gran-
des organizações pelo mundo, 
e muitas vezes mexem direta-
mente com os ânimos não só 
de quem está à frente do ne-
gócio, mas também de quem 
se vê com a responsabilidade 
de assumir essa liderança. 

A percepção de mercado, 
os interesses pessoais e, so-
bretudo, o perfil de cada in-
divíduo precisam ser levados 
em conta na hora da escolha 
de um sucessor. Quantas ve-
zes nos deparamos com gran-
des empresas que têm à fren-
te dos negócios profissionais 
de mercado e não membros 
da família? São muitos os ca-
sos e isso não é de todo ruim. 
É muito importante que os ta-
lentos pessoais dos membros 
da família sejam levados em 
conta e que as organizações 
invistam constantemente em 
profissionais de mercado, pois 
nem sempre os herdeiros que-
rem ser os sucessores. Uma 
sucessão só e válida se conse-

guir garantir solidez e longevi-
dade ao negócio. E para isso 
há de haver identificação com 
o trabalho e vontade de assu-
mir o desafio da sucessão.

É preciso ter em mente que 
uma empresa não é apenas 
uma “máquina de gerar dinhei-
ro” e sim um ambiente capaz 
de conectar pessoas e permitir 
que sonhos se realizem. Uma 
empresa é especialmente um 
ambiente no qual uma cultura 
singular é criada, a ponto de 
permitir que os seus profissio-
nais criem hábitos únicos. Isso 

forma o que chamam de DNA 
Corporativo, e o problema é 
que muito do DNA inicial das 
organizações acaba se perden-
do quando um dos seus funda-
dores ou líderes deixa de fazer 
parte do negócio. É exatamen-
te aí que reside um dos maio-
res conflitos dos sucessores 
e daqueles que os escolhem: 
dar continuidade ao trabalho 
exatamente como foi feito até 
o momento em que assumiu 
ou implementar mudanças nas 
quais acredita? Muitas vezes é 
aí que mora o maior temor. 

Hoje, é mais fácil encontrar  
investidores dispostos a  

alavancar projetos. O  
conhecimento está cada vez mais 

acessível, assim como existem
diversas instituições disponíveis 
para auxiliar o empreendedor

Sérgio Doria Filho, presidente do LIDE Futuro na Bahia
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Mudar, ressignificar diretri-
zes, renovar e modernizar são 
desejos muito comuns àqueles 
que assumem o desafio, mas 
são também os maiores temo-
res deles e daqueles que os 
escolheram. Não há uma fór-
mula exata. O único caminho 
é pensar na sucessão desde o 
começo e preparar constante-
mente aquele que se encaixa 
nesse papel.

Existem vários movimentos 
mercadológicos em prol de 
preparar sucessores no mun-
do dos negócios e na Bahia te-
mos alguns movimentos bem 
ativos como a Câmara do Jo-
vem Empresário, que reúne jo-
vens empreendedores em um 
fórum permanente de geração 
de conteúdo, networking e re-
presentatividade, e que visa 
criar uma rede de negócios na 
capital baiana, trazendo para 
a discussão as tendências do 
mercado e os métodos para 
aperfeiçoar o conhecimento 
geral dos participantes.

Outra instituição com o 
foco em auxiliar o empresá-
rio no Brasil é o LIDE (grupo 
de líderes empresariais), que 
vem investindo cada vez mais 
no LIDE Futuro, que tem como 
principal objetivo tornar-se a 
mais qualificada plataforma de 
conteúdo, experiências, negó-
cios e networking entre jovens 
lideranças, potencializando ta-
lentos e fomentando práticas 
de sucesso no ambiente em-
preendedor. São mais de 1.000 
jovens lideranças em todo o 
Brasil, além de uma unidade 
internacional em Assunção, no 
Paraguai. 

Na Bahia, o LIDE Futuro é 
presidido pelo médico e em-
presário Sérgio Doria Filho, 
que vê como positivas as ex-
pectativas de futuro para os 
jovens empresários. “O LIDE 
Futuro abre diversas possibili-
dades de adquirir um conteú-

Guilherme Queiroz, diretor  
executivo do LIDE Futuro na Bahia

do extremamente relevante e 
atual para os jovens que estão 
assumindo papéis de suces-
são, tornando-os verdadeiros 
transformadores na cultura de 
suas organizações.”

Sérgio explica que sempre 
sentiu a necessidade de con-
sumir conteúdo e fomentar 
networking dentro e fora da 
Bahia. Para ele, fazer parte 
do LIDE Futuro foi uma con-
sequência natural do perfil 
que desenvolveu ao longo dos 
anos. O médico considera que 
a Bahia já avançou bastante 
nos últimos tempos, mas ain-
da há enormes desafios a ser 
superados, sobretudo pela tur-
ma mais jovem. Neste cená-
rio, Sérgio percebe, enquanto 
empresário, um Brasil em um 
momento de recuperação, em 
que a confiança estrangeira 
no país tem aumentado. Para 
ele, este é o momento de “ar-
rumar a casa”, para avançar, e 
acredita que hoje o Brasil tem 
sido visto com melhores olhos, 
o que aumenta a vontade das 
pessoas de investir no nosso 
país. “O cenário atual vem es-
timulando as pessoas a inves-
tirem em novos ou em seus 
próprios negócios, e isso mo-
vimenta a economia”, frisou. 

Para Guilherme Queiroz, di-
retor executivo do LIDE Futuro 
na Bahia, abrir a sua empresa 
aqui é uma realidade cada vez 
mais palpável. “Há um gran-
de potencial de crescimento 
do empreendedorismo baiano, 
principalmente com a chega-
da do Hub e do Colabore, jus-
tamente por viabilizar apoio às 
pessoas que estão chegando 
ao mercado”, diz Guilherme. 
Neste ano, por exemplo, o Go-
verno do Estado lançará um 
novo programa de incentivo à 
inovação, o CT&I Integra Bahia, 
e em uma das suas ações está 
a instalação da maior rede pú-
blica de coworkings do Brasil.

Para essa turma que já en-
tendeu que tem uma impor-
tante missão, o futuro está nas 
mãos dos sucessores, e cabe 
a eles agora se fortalecerem 
para, juntos, construírem uma 
Bahia ainda mais próspera para 
a iniciativa privada, dando con-
tinuidade e reverenciando o 
trabalho desenvolvido até aqui 
por aqueles que desbravaram 
tantos caminhos e já enfrenta-
ram tantos desafios. Que venha 
o futuro!

Há um  
grande potencial 
de crescimento 
do empreende-
dorismo baiano, 
principalmente 
com a chegada 

do Hub e do  
Colabore,  

justamente por 
viabilizar apoio 
às pessoas que 
estão chegando 

ao mercado
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Crônica
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Postagens nas redes sociais 
com propaganda de biscoi-
to Oreo para quem não pode 
comer glúten. Medição, em 
tempo real, de quem entrou 
na sua loja e antes passou por 
um outdoor com uma propa-
ganda da sua empresa. Gra-
vação dos comentários dos 
clientes nas lojas e análise via 
Inteligência Artificial. Propa-
ganda via device de voz, tipo: 
Google Home, Alexa e Apple 
Homepod.

Tudo isso já existe e funcio-
na, pude ver pessoalmente em 
maio, durante uma viagem de 
imersão nas maiores agências 
de propaganda do mundo. Saí 
do Brasil com dúvidas sobre a 
continuidade do negócio da 
propaganda. Será que estou 
há mais de 20 anos fazendo 
a coisa do mesmo jeito e esse 
negócio vai acabar, como as 
lojas de disco ou as bancas de 
revistas?

Estava inseguro se insistiria 
ou não em um negócio que 
estava em transformação. E 
lá pude constatar: a atividade 
da comunicação empresarial 
está em uma brutal transfor-
mação. Tudo já está pratica-
mente diferente lá nos Esta-
dos Unidos. Visitamos uma 
agência que tinha 130 enge-
nheiros de dados e apenas 70 
criativos. Pasmem! Mais nerds 
do que publicitários.

A boa notícia é que as agên-
cias estão imensas, podero-
sas, sem crise, pagando bons 
salários e ganhando muito 

dinheiro. Mas, é bom lembrar, 
fazendo tudo diferente. Assis-
ti a uma apresentação sobre o 
futuro do vídeo. Não era mais 
o futuro da televisão. E sabe 
qual será esse futuro na visão 
deles? O streaming. 

Perguntei sobre as propa-
gandas no streaming, já que 
as nossas primeiras opções, 
como a Netflix, não permitem 
publicidade. Então, soube que 
há uma assinatura de uma pla-

de entrega mais modernos e 
surpreendentes.  

Basta uma mãe pesquisar 
na internet o preço do sabo-
nete contra piolho que a in-
dústria de sabonete compra 
esse dado e, automaticamen-
te, manda caminhões carre-
gados de produto da marca e 
propaganda para aquele CEP. 
É a tecnocomunicação. Inteli-
gência + criatividade + coleta 
e análise de dados. 

As agências já produzem 
alguns materiais internamen-
te e agora participam até do 
projeto de uma loja inteira, 
como foi com a nova loja-
-conceito da Nike, na Quinta 
Avenida, em Nova Iorque, que 
teve a participação direta de 
uma das agências que visita-
mos.

Voltei da viagem conven-
cido da saúde e do futuro do 
negócio da comunicação pu-
blicitária, decidido a implan-
tar um serviço de ciência de 
dados em minha empresa, 
além de desenvolver mais ser-
viços como marketing e arqui-
tetura de lojas, o desenvolvi-
mento de apps e a produção 
de peças publicitárias em ví-
deo. Nosso dia a dia vai ficar 
mais preciso, porém bem mais 
complexo e divertido.  

Americo Neto
Sócio-diretor da

Viamídia Publicidade

Para onde caminha a

publicidade?

Voltei da viagem 

convencido da 

saúde e do futuro 

do negócio da 

comunicação 

publicitária

Americo Neto

“

”
taforma que custa 8 dólares 
com propaganda no meio e 
12 dólares sem, e que 70% das 
pessoas preferiram assinar a 
de 8 dólares. Mas é claro! A 
propaganda diverte, informa 
e, muitas vezes, é mais inte-
ressante do que o conteúdo 
da TV.

As equipes das agências 
mudaram e os serviços tam-
bém. Agora, fazem todo o 
serviço do marketing, criam 
serviços, idealizam aplicativos 
(apps) inovadores, modelos 
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