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O Brasil tem hoje, aproximada-
mente, 23 milhões de pessoas com 
mais de 60 anos, o que corresponde 
a 12% da população, segundo dados 
do IBGE. Estima-se que até 2050 
essa parcela da população atingirá 
o número de 64 milhões, ou seja, 
quase 30% do total dos habitantes 
do país, que será de 233 milhões. A 
maioria chegará a essa idade com 
boas condições físicas e mentais, 
portanto, perfeitamente aptas a 
exercerem suas atividades profissio-
nais e motivadas para se manterem 
no mercado de trabalho.

Já não faltam exemplos de pes-
soas que se mantêm ativas até os 
oitenta anos, inclusive no ambiente 
corporativo, que costuma ser mais 
preconceituoso em relação ao 
avanço da idade. E isso certamente 
irá se multiplicar com os avanços 
da medicina e a valorização da qua-
lidade de vida. 

Se a expectativa de vida tem au-
mentado, a forma de olhar as idades 
também precisa mudar. Profissio-
nais entre os 50 e 60 anos terão 
mais chances de conseguir uma 
colocação e pessoas talentosas, 
inovadoras e com vontade de com-
partilhar conhecimento não serão 
dispensadas em razão da idade.

Entre as tantas mudanças que o 
mercado exige, devemos encontrar 
uma maneira de manter os profis-

Manter os profissionais seniores 
nas empresas é manter uma força 
intelectual que faz toda a diferença 
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sionais seniores nas empresas exer-
cendo funções de aconselhamento e 
outras que serão cada vez mais úteis. 
É claro que cabe ao profissional mais 
experiente, manter-se atualizado e 
interessado. E a motivação não de-
pende da idade cronológica, e sim da 
paixão que o profissional sente pelo 
que faz – uma pessoa que realizou, 
de fato, e contribuiu ao longo de toda 
a vida possui uma visão estratégica 
essencial.

É uma força intelectual que não 
pode ser desperdiçada. Mais do que 
isso, é uma força que não deve ser 
desconsiderada do ponto de vista da 
experiência prática, pois têm muito a 
contribuir.

Precisamos mudar nossos atuais 
conceitos.

D
IV
U
LG
AÇ
ÃO

Adm. Roberto Carvalho Cardoso
Presidente do Conselho Regional de 
Administração de São Paulo
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Inadimplência deve crescer em 2016
Uma pesquisa realizada pela Boa Vista 
SCPC (Serviço Central de Proteção ao 
Crédito) aponta que a inadimplên-
cia deve crescer durante 2016 tanto 
para os consumidores quanto para as 
empresas.
A estimativa do estudo é que a inadim-
plência para as empresas deve chegar 
a 5% durante todo o ano de 2016 (um 
aumento de 0,5% com relação ao ano 
passado). Já para as pessoas físicas, 
esse número deve ir para 6,8% (0,7% 
superior à 2015).
A entidade ainda prevê que esse cená-
rio deve fazer com que o crédito para 
as pessoas diminua. Já para as empre-
sas, a Boa Vista SCPC afirma que pode 
haver um crescimento nas linhas de 
crédito durante os próximos meses.
Esse estudo levou em conta as expec-
tativas do mercado para 2016, que 
começaram piores que as do ano 
anterior. A atividade econômica brasi-
leira deverá enfrentar mais um ano de 
recessão com impactos sobre o mer-
cado de trabalho, os juros e a inflação 
deverão permanecer em patamares 
elevados.

Quanto deve 
crescer o crédito

3,5% em termos nominais

1,8% para recursos livres

5,1% para recursos 
direcionados

Fonte: Boa Vista SCPC – Inadimplência em 2016 – 
nov-dez 2015
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Fonte: Everis/The Economist - Preparação para a 
digitalização da força de trabalho – out-nov 2015
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Pesquisa aponta 
conhecimento técnico 
como principal desafio 
da robótica
Uma pesquisa realizada em parceria pela Everis 
e pelo jornal The Economist apontou que a falta 
de conhecimento técnico será o principal desafio 
enfrentado pela robótica durante o ano de 2016. 
Segundo o estudo, 45% entrevistados afirmaram 
que a falta de compreensão em novas técnicas e 
tecnologias é o principal entrave nessa área. 
A pesquisa, chamada de "Preparação para a digi-
talização da força de trabalho", foi feita com 228 
executivos de empresas no Estados Unidos, Europa, 
América Latina e Ásia-Pacífico.
Rodrigo Catalan, especialista em Tecnologia da 
Informação e líder de operação de Business Pro-
cess Outsourcing da Everis no Brasil explicou que 
a robotização deve atingir cada vez mais as empre-
sas no mundo.
“Ela permite que profissionais altamente qualificados 
possam concentrar seu talento onde é realmente 
necessário e de maneira mais estratégica”.

Fonte: CNI – Confiança da Indústria – jan-dez 2015

50%
não usam e nem 

pretendem

48%
devem implantar nos 

próximos 5 anos

38%
utilizam a robótica em 

suas empresas

Extrativa 44,0
Grandes 
empresas 37,6
Transformação 36,4
Médias 
empresas 35,5
Construção 35,1
Pequenas 
empresas 35,1

Índice de confiança da 
Indústria inicia o ano em 
crescimento
Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) mostrou que os empresários do setor 
estão ligeiramente mais confiantes do que no 
fim do ano passado. A entidade produz o Índice 
de Confiança do Empresário Industrial (Icei), que 
mede a confiança do segmento
Em janeiro, o índice apresentou 36,5, um cresci-
mento de meio ponto com relação ao final de 2015. 
Apesar do momento indicar otimismo, o número 
apurado é 7,5 pontos abaixo do mesmo mês do 
ano passado.
Esta edição do Icei foi feita com 2.772 empresas 
do setor industrial. Dessas companhias, 1.084 das 
entrevistadas são pequenas, 1.063 são médias e 
625 são de grande porte.
Os setores que apresentaram os menores índices de 
confiança foram a construção e as pequenas empre-
sas, com 35,1 pontos do Icei. Já a indústria extrativista 
registrou o melhor resultado com 44 pontos.

Quem usa a robótica

Índice de confiança de 
alguns setores
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O tráfego de dados na inter-
net é uma preocupação das 
empresas e governos e as 
corporações estão dispostas 
a investir mais nesse setor. 
Isso foi o que mostrou uma 
pesquisa da Ovum, enco-
mendada pela Intralinks.
Segundo o estudo, cerca 
de 70% das empresas 
pesquisadas em todo 
mundo afirmaram que irão 
aumentar seu gasto com a 
segurança de seus dados. 
Nesse universo, 38% espe-
ram contratar especialistas 
no assunto, e 27% vão con-
tratar um CPO (Chief Privacy 
Officer).
A pesquisa também mostrou 
que as empresas não costu-
mam usar tecnologias para 
proteger os dados mais sen-
síveis. Quase metade (47%) 
não tem políticas ou contro-
les que regulem o acesso ao 
armazenamento em nuvem 
de nível consumidor e a sis-
temas de compartilhamento 
de arquivos, como o Drop-
box, por exemplo.
Mesmo os governos dos 
países também se preocu-
pam com a privacidade dos 
dados das empresas. União 
Europeia e Brasil, por exem-
plo, já têm leis transitando 
para regular essa área.

Corporações devem aumentar gastos para 
atender exigências de segurança de dados

Fonte: Ovum/Intralinks – 
Segurança dos dados virtuais 
Novembro 2015

47% não têm políticas 
ou controles que 

regulem o acesso ao 
armazenamento em 

nuvem

70% dos 
entrevistados 

esperam aumentar os 
gastos com proteção 

de dados

38% devem 
contratar 

especialistas no 
assunto

27% devem 
contratar um CPO 

(Chief Privacy 
Officer)

44% acompanham as 
atividades dos usuários 

e alertam para violações 
na política de dados

53% classificam as 
informações para 

alinhar com controles 
de acesso
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Segundo uma pesquisa realizada pela GoOn, 
cerca de 57% dos executivos esperam redução 
do crédito nos próximos 3 meses. 
Para o estudo, foram entrevistados 456 pessoas 
em cargos de gestão de empresas de risco em 
todo o Brasil. Apenas 16% estão trabalhando 
com um cenário de um aumento das linhas de 
crédito para os próximos meses.
O cenário esperado é muito ruim e 71% dos 
executivos esperam um aumento na inadim-
plência durante os primeiros meses de 2016 em 
relação ao mesmo período do ano passado.
Os resultados da inadimplência já vêm sendo 
sentidos desde todo ano de 2015, já que esse 
resultado foi pior para 65% dos entrevistados. 
Apenas 8% dos pesquisados obtiveram um 
resultado melhor que em 2014.

Executivos 
esperam redução 
de crédito nos 
próximos meses

Fonte: GoOn – Pessimismo dos executivos – out-dez 2015
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Uma pesquisa realizada pelo Instituto dos Audi-
tores Internos do Brasil (IIA Brasil) mostra que 
44% dos profissionais brasileiros já receberam 
algum tipo de pressão de seus superiores para 
modificar resultados de seus trabalhos.
Se comparado com os resultados mundiais, 
esse cenário é preocupante. Em um universo 
de quase 15 mil entrevistados, cerca de 29% 
declararam sofrer algum tipo de influência em 
seu trabalho, tanto na esfera pública quanto na 
privada.
Outro dado que deixou os pesquisadores pre-
ocupados foi o nível de preparo dos auditores. 
Segundo o estudo, 75% dos profissionais afir-
maram ter recebido menos de 40 horas de 
treinamento no último ano. 
Para o diretor-presidente do IIA Brasil, André 
Marini, o estudo tem relevância essencial para 
o aprimoramento dos valores e do desenvolvi-
mento da ética no ambiente corporativo.
“É uma bússola importantíssima que aponta 
para a necessidade de os profissionais buscarem 
cursos e certificações a fim de se prepararem 
para desafios de extrema responsabilidade. Os 
auditores estão cada vez mais valorizados no 
mercado, mas é preciso investir na carreira para 
alcançarmos méritos”.

Auditores sofrem pressão para 
modificar resultados

Fonte: IIA Brasil – Panorama dos auditores – jan-dez 2015

60%
afirmam ter 
conhecimento mínimo ou 
mediano sobre o uso de 
mídias sociais

80%
dos auditores internos 
pretendem continuar na 
área pelos próximos

45% dos profissionais entre 19 
e 29 anos são mulheresG
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O uso de nuvens híbridas (combinação de nuvens públicas e privadas que 
permite às empresas de TI intermediar serviços) pode aumentar a capacidade 
de fazer negócios e de melhorar a infraestrutura das empresas, segundo pes-
quisa realizada pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão). 
Esse tipo de tecnologia torna a implementação de iniciativas de negócios 
digitais um processo mais rápido, fácil e econômico, sendo cada vez mais 
adotadas pelas companhias no Brasil. 
O estudo mostrou que 92% dos entrevistados acreditam que  a estratégia 
competitiva de suas organizações incluem iniciativas de negócios digitais e, 
para isso, as nuvens híbridas são essenciais.
Entre os entrevistados, 88% afirmaram que a nuvem híbrida tem capacidades 
muito importantes para prover as transformações digitais nos negócios. 

Nuvem híbrida pode facilitar negócios e 
infraestrutura

63%
dos ouvidos indicaram que 

estão caminhando para 
atingir seus objetivos de 

transformação digital

73%
acreditam que a nuvem 

híbrida cria um caminho para 
a transformação digital

90%
afirmaram que o negócio 

digital é uma das "principais 
prioridades" nos próximos 

um a três anos

Motivos para o 
investimento em 

tecnologia:

87%
Melhorar a experiência do 

cliente 

86%
Conquistar novos clientes

82% 
Aumentar a inovação

82%
Permitir decisões de 

negócios em tempo real

Fonte: IDG – Nuvens Hibridas – out-nov 2015 G
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Com postos de trabalho alocados dentro da 
própria sede, (Rua Estados Unidos, 865 – Jar-
dim América), o Conselho conta com parceiros 
como Receita Federal, Caixa Econômica Federal, 
Ministério do Trabalho, CIEE, Jucesp, Qualicorp 
e Certificação Digital (Certisign).

Além desses serviços, disponibiliza ainda a As-
sistência Jurídica Previdenciária e outros convê-
nios para o administrador, desde descontos em 
farmácias até cursos.

De forma personalizada e de acordo com as ne-
cessidades do administrador e empresas registra-
das, o Clube de Serviços permite aos profissionais 
resolver atividades e processos, inerentes à área 
de Administração, em um só lugar.

Este é um novo conceito de Conselho. “Quere-
mos ser úteis e oferecer mais benefícios ao ad-
ministrador”, ressalta Roberto Carvalho Cardoso, 
presidente do CRA-SP.

O Conselho Regional de 
Administração de São Paulo 
– CRA-SP, em parceria com o 
Sindicato dos Administradores 
do Estado de São Paulo – SAESP, 
oferece, a partir de agora, uma 
série de serviços para facilitar 
o trabalho e otimizar o tempo 
dos profissionais e empresas 
registradas. 

Sempre achei fundamental para o admi-
nistrador ter o registro no CRA-SP. Além 
de fiscalizar a profissão e mostrar a impor-
tância da área, os benefícios são vários. Por 
exemplo, as palestras, os eventos e os gru-
pos de estudo oferecem a possibilidade de 
desenvolvimento profissional, com temas 
atuais e necessários. 

O CRA-SP oferece também alguns servi-
ços e benefícios que nos ajudam no nosso 
dia a dia. Foi uma grata surpresa ver aqui 
na sede, agora, alguns postos que podem 
nos atender de forma rápida, como a Re-
ceita Federal, por exemplo. 

Ao longo de minha carreira, o registro no 
CRA-SP tem sido um diferencial.

Adm. Reinaldo D'Errico, CEO da 
Multipluseguros Corretora de Seguros 
e autor do livro Planejando ser pego de 
Surpresa.
CRA-SP 031549

Serviços 
necessários ao 
administrador na 
sede do CRA-SP

Por que sou 
registrado no 
CRA-SP
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– tais como Instituições de En-
sino, coordenadores e alunos 
de cursos das áreas da Admi-
nistração, empresas públicas e 
privadas, entidades, governo - a 
missão e os objetivos do Con-
selho, fortalecendo, assim, a 
sua representatividade na so-
ciedade.

A partir desta edição da Re-
vista do Administrador Pro-
f issional, o leitor passará a 
acompanhar os diversos e rele-
vantes eventos da área onde o 
Conselho esteve presente. 

Em nome do CRA-SP, Conse-
lheiros e Representantes divul-
gam junto a diferentes públicos 

CRA-SP participa de 
diferentes eventos e amplia 
sua representatividade

Acompanhe as Representações no mês de fevereiro 

Colação de grau da Faculdade 
Tijucussu e da Diadema Escola 
Superior de Ensino, com a Re-
presentação feita pelo Conse-
lheiro João Luiz de Souza Lima.

Reunião da Associação Comer-
cial de São Paulo, com a parti-
cipação do Conselheiro Antônio 

Faculdades Integradas de 
Araraquara 
Representante: Adm. Queli C. 
Alves B. Silva
Instituição Municipal de 
Ensino Superior de Assis
Representante: Manoel B. de 
Souza
Universidade do Oeste 
Paulista
Representante - Manoel Bar-
reto de Souza
Universidade do Oeste 
Paulista
Representante: Manoel Barre-
to de Souza
Centro Universitário das 
Faculdades Metropolitanas 
Unidas
Representante: Cons. Silvio 
José
Centro Universitário Monte 
Serrat
Representante: Adm. Edson 
Santana do Carmo
Universidade Cruzeiro do Sul
Representante: Cons. Silvio 
José Moura e Silva
Centro Universitário Módulo
Representante: Adm. Dejair 
Dutra de Souza
Centro Universitário da 
Fundação Educacional de 
Barretos
Representante: Adm. Vitor 
Edson Marques Jr
Centro Universitário Central 
Paulista
Representante: Adm. Queli C. 
Alves B. Silva
Instituto de Educação Supe-
rior de Boituva
Representante: Adm. Vanessa 
Valença de Morais.

Ainda no mês de fevereiro, o 
Conselho marcou presença 
em várias Instituições de En-
sino da capital e do interior 
do Estado

Carlos Cassarro, que também 
representou o CRA-SP na soleni-
dade de colação de grau das Fa-
culdades Oswaldo Cruz.

Na solenidade de posse do Tri-
bunal Regional Federal, esteve 
presente o Conselheiro Adm. 
Luiz Carlos Marques Ricardo. 
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por Dener Gomes e Mauricio Duarte
Capa

Experiência para
dar e vender
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No universo do mercado 
de trabalho, existe uma 
equação que frequente-
mente é colocada e nem 

sempre solucionada: qual é a vida 
útil de um executivo? A pergunta 
não tem uma resposta simples, 
mas é inegável que a experiência, 
adquirida com a idade e os anos 
de profissão, é determinante para 
qualquer organização.

O Brasil tem hoje, aproxima-
damente, 15 milhões de pessoas 
com 65 anos ou mais. Segundo 
estudo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
30% da população brasileira, até 
2050, será composta por indiví-
duos com mais de 60 anos. Os 

Seja em Conselhos de 
administração ou em 
cargos executivos, 
profissionais 
com mais idade 
podem contribuir 
significativamente 
para as organizações
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as decisões. Contrabalança com 
gente mais impulsiva. O mais 
velho olha as coisas com um 
pouco mais de amplitude. Isso 
é positivo e as empresas já es-
tão vendo dessa forma. Há uma 
bagagem que só o tempo pode 
construir e isso deve ser levado 
em conta”, afirma.

Mara Turolla, diretora de Co-
aching da Consultoria Career 
Center, concorda com a colega. 
“Mais do que falar de idade, é in-
teressante falar de maturidade, 
é nesses momentos complexos 
que estamos vivendo nesse ce-
nário econômico global e na-
cional, além de lidar com esses 

números evidenciam a importân-
cia cada vez maior que essa faixa 
etária terá nos cargos diretivos 
das empresas. Ou seja, a vida útil 
tende a aumentar no mercado de 
trabalho.

De acordo com a administra-
dora Vera Vasconcellos, con-
sultora de Carreira Sênior da 
Consultoria Produtive, é preciso 
separar a idade cronológica da 
profissional de fato. O que sig-
nifica compreender a experiên-
cia adquirida e não somente o 
acúmulo de anos na certidão de 
nascimento. “De uma maneira 
geral, ter pessoas mais expe-
rientes traz um equilíbrio para 

momentos dentro das empre-
sas. Muitas vezes o emocional 
sobrepõe o racional, com todo 
mundo mais tenso e o fato de 
ter executivos muito jovens que 
não passaram por essas experi-
ências pode ser um complicador 
ao enfrentar situações como as 
atuais”, opina.

Um estudo realizado pela con-
sultoria de Recursos Humanos 
Hays mostrou, inclusive, a pre-
ferência de algumas companhias 
na contratação desse perfil de 
profissional. Ao todo, 20% das 
empresas têm escolhido chamar 
de volta ao trabalho quem já se 
aposentou ou manter quem tem 
idade para se aposentar. Desse 
total, as funções mais procuradas 
são de cargos técnicos, de direto-
ria e para a gerência.

Outro fator importante é que 
as empresas já entendem que a 
faixa etária acima dos 60 anos é 
responsável por um índice ele-
vado de consumo. Portanto, é 
importante ter em seus quadros 
gestores desse mesmo perfil, que 
entendam o público. Atualmente, 
segundo o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), o Brasil já 

A adm. Vera Vasconcellos diz que o profissional 
mais experiente traz equilíbrio para a 
organização
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Para Mara Turolla, os executivos com mais idade podem trazer maturidade às decisões
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Conselhos
Um caminho talvez menos 

conhecido, mas não menos im-
portante, que gestores muito ex-
perientes podem seguir é o dos 
Conselhos de Administração das 
empresas. Embora não tenha pa-
pel executivo, eles são a “visão 
de longo prazo” das corpora-
ções. “Talvez seja o último passo 
da trajetória corporativa. Para 
um CEO global de uma grande 
empresa, o passo seguinte é ir 
para o Conselho de Administra-
ção. É uma alternativa que tem 
sido frequente”, diz Vera.

No entanto, a especialista 
alerta que ir para o Conselho 
não significa menos trabalho ou 
energia. “Eu não gosto da ideia 
de que o profissional vai ser 
Conselheiro porque quer calma, 
perdeu a energia. O Conselheiro 
pode trabalhar menos horas 
mas precisa de energia. Muda 
o contexto, mas precisa estar 
igualmente motivado”, completa.

O administrador Manoel Horá-
cio Francisco da Silva presidiu a 
Divisão de Papel e Celulose da 
Cia. Vale do Rio Doce, Vale do Rio 
Doce Energia, Vale do Rio Doce 
Navegação (Docenave), Sharp 
Equipamentos Eletrônicos, Fi-
cap e Matec – Matel Tecnologia 
de Telecomunicações (Grupo 
Ericsson). Depois do vasto cur-
rículo executivo, encaminhou-se 
para a etapa dos Conselhos de 
Administração. Atualmente, é 
presidente do Conselho de Ad-
ministração da TIM. 

“No Conselho se olha mais 
a função estratégica, de longo 
prazo. O executivo, por sua vez, 
está mais preocupado com re-
sultado puro. Por isso, a experi-
ência é importante no Conselho. 
Alguém que passou a vida toda 

resolvendo problemas operacio-
nais está mais preparado para 
entender onde está a empresa 
e olhar para a frente. Mas a 
motivação de ajudar a empresa 
tem que estar sempre presente”, 
afirma.

Whitaker, que part icipou, 
entre outros, do Conselho de 
Administração do IBGC (Insti-
tuto Brasileiro de Governança 
Corporativa), concorda com os 
colegas. “Os Conselhos são fun-
damentais. Embora não tenha o 
poder de execução, os membros 

passou do 24 milhões de consu-
midores acima dos 60 anos. 

“Qualquer organização, assim 
como qualquer sociedade, precisa 
reservar um lugar a quem detém 
experiência e motivação. O amplo 
conhecimento técnico de pessoas 
com uma trajetória já consolidada 
é benéfico tanto para a saúde das 
organizações quanto para os mais 
jovens, que podem trocar ideias 
e usar as experiências vividas a 
seu favor”, diz o administrador 
Alberto Emmanuel de Carvalho 
Whitaker, vice-presidente de Pla-
nejamento do CRA-SP.

O Adm. Alberto Whitaker, vice-presidente 
de Planejamento do CRA-SP, ressalta a 
importância da experiência na prática

O adm. Manoel Horácio afirma que os 
Conselhos de Administração dão uma visão 
mais estratégica do negócio
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de um Conselho são os únicos 
que podem apontar direções ao 
CEO. Ele existe justamente para 
ser esse equilíbrio entre os de-
sejos da organização e de seus 
comandantes. Portanto, é um ca-
minho não só recompensador do 
ponto de vista profissional, mas 
também necessário para o bom 
funcionamento de uma empresa. 
Por isso, o profissional pode se 
sentir privilegiado ao ingressar 
em um desses quadros”, explica. 

Para quem deseja trilhar esse 
caminho, é preciso ter em vista 
que, assim como qualquer cargo 
dentro de uma organização, 
este também exige preparação 
e dedicação. Engana-se quem 
acredita que ser integrante de 

um conselho exige menor com-
prometimento, como lembra 
Manoel Horácio Silva. ““Antes 
o Conselho de Administração 
era o amigo do dono. Agora 
é muito mais profissional. Os 
Conselhos são independentes 
do interesse do controlador. 
É importante ter variedade de 
talentos, fazer uma mescla. Ter 
alguém lá dentro que viveu o 
mercado e queira acrescentar”, 
afirma.

“O mundo corporativo começa 
a aposentar os executivos em 
uma faixa entre os 55 e 60 anos, 
em média. Essas pessoas têm 
muitos anos úteis e podem con-
tribuir de outras formas, como 
se preparando em governança 
para participar de Conselhos. 
Fazer parte de um Conselho é 
um caminho que pode ser se-
guido. Para isso é necessário se 
preparar e fazer um curso para 
o cargo”, aconselha Mara. 

Conserve a 
curiosidade
O desejo de manter-se 
atualizado é vital para 
a sobrevivência no 
mercado de trabalho 
e, mesmo os mais 
experientes, precisam 
estar dispostos a 
aprender

DICAS PARA MANTER A ENERGIA NO 
MERCADO DE TRABALHO

Mantenha-se 
ativo
Uma atitude 
positiva, aliada a 
boa alimentação e 
exercícios físicos, 
podem proporcionar o 
gás que fará a diferença 
na hora de clarear as 
ideais e ter disposição.

Tenha um pé 
de meia
Para quem viveu o 
mundo executivo, 
é importante ter 
uma reserva ou uma 
aposentaria privada 
para que, futuramente, 
possa trabalhar com 
mais tranquilidade.

Não descuide da 
saúde
Exames periódicos 
e acompanhamento 
médico podem deixar 
o executivo sênior mais 
seguro em relação ao 
excesso de carga de 
trabalho.

1 2

3 4

Fonte: especialistas ouvidos pela reportagem
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Nos últimos dez anos o 
Brasil passou a fazer 
parte de um roteiro de 
mega eventos espor-

tivos. O ciclo se iniciou com o 
Pan-Americano de 2007, no Rio 
de Janeiro, passou pela Copa do 
Mundo e se fechará com a reali-
zação das Olimpíadas, este ano, 
na capital carioca.

Esse boom de competições em 
território nacional causou uma 

transformação no modo como o 
esporte é gerido no país. Seja na 
administração de arenas, gestão 
de clubes ou mesmo na gestão 
de carreiras e marcas, o mercado 
vem exigindo cada vez mais capa-
citação desses profissionais. 

Para Ivan Martinho, professor 
do MBA em Negócios do Esporte 
da ESPM, o crescimento das mo-
dalidades esportivas é um fato, 
embora as televisões, grandes vi-

trines para as marcas, ainda não 
acompanhem essa movimenta-
ção como deveriam. “O esporte 
avançou muito nos últimos anos, 
sobretudo no Brasil. O número de 
modalidades praticadas cresceu 
bastante e isso trouxe maior inte-
resse, exposição e, consequente-
mente, mais investidores, porém, 
a televisão e o patrocínio ainda 
estão muito concentrados no fu-
tebol”, diz.
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Por Dener Gomes e Mauricio Duarte
Conhecimento

Mega evento traz ao Brasil não só esportistas, mas 
também reflexões sobre a área

Gestão esportiva em 
tempos de Olimpíada
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Suzana Pasternak, diretora de 
esportes individuais do Esporte 
Clube Pinheiros, que receberá a 
delegação da China durante as 
Olimpíadas, lembra de outro lado 
da gestão esportiva. “Existe uma 
premissa importante, que talvez 
não seja tão relevante em outras 
áreas, mas no esporte é preciso 
existir uma comunicação formal 
com os stakeholders. Todos os 
órgãos e entidades do desporto 
precisam ter esse vínculo e inte-
gração, sejam eles públicos ou pri-
vados. A gestão esportiva precisa 
ter meta, estratégia e mensuração, 
mas também precisa ter legado. 
Deixar algo que não seja o lucro, 
mas a satisfação e o legado para 
nossos associados”, diz.

Salto de qualidade
A chegada desses eventos ao 

país trouxe uma crescente ne-
cessidade de profissionalização 
dos administradores no esporte 
e, com isso, o aparecimento de 
cursos de formação para o setor. 
Pan-Americano, Copa do Mundo 
e Olimpíada proporcionaram, 
além da visibilidade, muitas 
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oportunidades de negócio para 
as empresas envolvidas na área 
e isso faz com que a exigência 
também aumente.

Martino vê nos cursos de for-
mação e na quantidade de pes-
soas querendo trabalhar com 
esporte dois fatores para o cres-
cimento do setor nos próximos 

Apesar desse movimento, a 
gestão do esporte ainda tem que 
lidar com o amadorismo, seja nos 
clubes ou nas federações. O ad-
ministrador Fernando Trevisan, 
diretor da Trevisan Escola de 
Negócios, exalta a necessidade 
da participação de um gestor 
profissional nesse ambiente an-
tagônico.  “A importância de um 
administrador no esporte é alta 
já que é um ambiente amador 
em sua gestão e em muitos ca-
sos movimenta cifras milionárias. 
É uma contradição ser gerido de 
forma semiamadora e sem visão, 
disponibilidade ou capacidade 
para um negócio dessa enverga-
dura”, afirma.

Fábio Kadow, diretor de marke-
ting da Puma e que fez parte do 
quadro de funcionários da 9ine, 
empresa do ex-jogador Ronaldo, 
faz coro com essa necessidade 
de profissionalização dos res-
ponsáveis pela gestão de clubes 
e federações. “O esporte é uma 
indústria que movimenta milhões 
e que tem que ter toda estrutura 
como uma empresa de negócios 
deve ter, com planejamento e 
gestão. Não tem como gerir uma 
entidade esportiva ou a carreira 
de um atleta sem ser profissio-
nal”, explica.

O administrador Nelson Pratti, 
coordenador do Grupo de Exce-
lência em Administração Espor-
tiva do Conselho Regional de 
Administração de São Paulo, cri-
tica outro problema recorrente 
no setor: as indicações políticas. 
“Não dá mais para ser amador, 
para tratar politicamente ou acei-
tar a corrupção. Se a gestão tiver 
um controle mais rígido, inibe 
esses desvios que podem ocor-
rer. Não é simples o processo de 
profissionalização”, diz

OLIMPÍADAS EM NÚMEROS

Previsão total de gastos R$ 38 bi  
Estimativa de empregos 
diretos 13 mil 
Estimativa de empregos 
indiretos 40 mil
Pessoas que devem trabalhar 
nas Olimpíadas +100 mil 

Segundo Ivan Martinho, o gestor precisa 
equilibrar o lado da paixão com o da razão
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cimento internacional, isso atrai 
novas oportunidades. É o caso 
do Comitê Olímpico Chinês, que 
escolheu o Esporte Clube Pinhei-
ros como centro de preparação 
de 14 modalidades antes dos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
Empreender, nesse caso, significa 
oportunizar o legado e a troca de 
experiência e aprendizado para 
nossos associados, atletas, trei-
nadores, coordenadores e ges-
tores envolvidos”, complementa 
Suzana. 

Emoção x gestão
Porém, quando se pensa em 

profissionalização da adminis-
tração esportiva, deve-se pen-
sar em um fator que não entra 
na equação de uma empresa de 
outras áreas: a paixão. O grande 
desafio é conseguir gerir o negó-
cio equilibrando as emoções ex-
ternas que envolvem o esporte, 

anos. “A gente já tem dois le-
gados importantes, número de 
cursos na área e o de pessoas 
querendo trabalhar na indústria. 
Ainda estamos atrás dos EUA e 
da Europa, mas esses eventos 
estão sendo muito benéficos no 
sentido de catequisar as pessoas 
para entender o que é o esporte 
enquanto negócio”, explica.

Para Marcelo Claro, gerente 
executivo do G4 Paulista, em-
presa que cuida de interesses dos 
grandes clubes de futebol de São 
Paulo, existe muito espaço para o 
gestor profissional no esporte no 
Brasil. “Existe público e mercado 
para todas as modalidades espor-
tivas e a função do administrador 
esportivo é desenvolver o público 
para cada um dos esportes”, diz.

“Quando temos uma estrutura 
de excelência, como a do Pinhei-
ros, além de uma gestão com 
resultados que trazem reconhe-

como explica Kadow.
“O gestor tem muito mais la-

tente o fator emocional e precisa 
saber equilibrar isso. Não pode 
deixar de ter a paixão, mas não 
pode ser um torcedor e deixar 
isso interferir na gestão. Para 
isso a pessoa precisa se prepa-
rar, não basta apenas gostar de 
esporte”, afirma.

Para Claro, uma derrota ou 
uma vitória não podem ser de-
terminantes para o julgamento 
de um bom trabalho. “Tem que 
ter a capacidade de balancear os 
aspectos profissionais e emocio-
nais. Nem sempre uma derrota 
terrível em campo significa que 
deva mandar um técnico embora, 
por exemplo”, diz.

Ao contrário de outros segmen-
tos da economia, o esporte acaba 
sendo mais suscetível a pressões 
devido aos maus resultados. Mui-
tas vezes basta uma derrota para 
um rival, uma vaga não conquis-
tada ou um tropeço inesperado 

O adm. Fernando Trevisan lembra que o esporte, por gerar milhões, precisa de uma gestão 
adequada

Para Fábio Kadow, o esporte precisa de gestão 
competente
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para que o planejamento seja 
abandonado. Para Fernando Tre-
visan, esse é um problema claro 
da gestão esportiva que não se 
enxerga em outros setores que 
devem respeitar mais seus orça-
mentos e despesas. “Muitas ve-
zes um gestor gasta mais do que 
arrecada para dar uma resposta 
para a torcida, por exemplo. Em 
outros setores da economia, você 
tem um orçamento a ser cum-
prido e não pode tomar decisões 
equivocadas que comprometam 
a companhia”, diz.

Para Martinho, até mesmo a 
forma como o negócio é enca-
rado muda no esporte. Um di-
rigente acaba vivendo de uma 
forma diferente a administração 
de seu clube ou federação espor-
tiva. “Você pode encontrar dono 
de empresa muito comprometido 
com o que construiu, mas é uma 
relação diferente. Muda na ma-
neira como se negocia, como se 
valoriza a propriedade”, afirma.

O pós-Olimpíada
As Olimpíadas trouxeram um 

aumento do número de vagas 
na administração esportiva. Pro-
fissionais estão em posições im-
portantes em comitês de gestão, 
empresas e entidades esportivas. 
Porém, o fim do evento traz uma 
preocupação nas pessoas envol-
vidas na área porque não se sabe 
qual o tamanho do mercado bra-
sileiro para gestores esportivos. 

Pratti já vê uma dificuldade 
grande para os novos profissio-
nais entrarem no mercado de 
trabalho. “Hoje temos uma mão 
de obra sendo formada, mas 
que não tem um mercado. Esse 
é o problema. Forma gente, mas 
não tem uma demanda muito 
grande”, diz.

Apesar de reconhecer um 
amadurecimento da gestão es-
portiva no país, Kadow alerta 
que o mercado ainda não está 
totalmente formado e apenas 
no próximo ano poderá ser feita 
uma radiografia mais confiável 
da sua capacidade no Brasil. “O 
mercado está mais maduro, mas 
esse mercado é um adolescente 
e comete muitos erros. A partir 
do ano que vem nós teremos um 
adulto, mas a robustez e o tama-
nho dele nós só saberemos com 
o tempo”, afirma.

Trevisan acha que ainda dá 
para aproveitar os últimos mo-
mentos antes do grande evento 
multiesportivo, mas revela pre-
ocupação quando terminar. 
“Existe espaço para empreender 
nas Olimpíadas e muitos alunos 
nossos estão em áreas do Comitê. 
A grande questão é que tem data 
para acabar e esses profissionais 
estarão em busca de outras opor-
tunidades em uma área pouco 
estruturada e baseada em indi-
cação e networking”, analisa.

Já para Martinho, esse é o 

momento para o Brasil dar uma 
virada na forma de encarar e 
de gerir o esporte. “O esporte é 
uma indústria que movimenta 
dinheiro importante e tem gente 
séria. Essa é a grande chance de 
virada de página para se tornar 
um setor mais profissional”.

O pensamento de Suzana é 
parecido. “Acreditamos que seja 
um processo sem volta. Além do 
legado de infraestrutura para o 
País, abrem-se oportunidades 
para formação e crescimento 
de uma classe profissional sem 
muito reconhecimento, que é o 
profissional de educação física, 
o profissional do esporte. Desde 
a criação da Lei de Incentivo ao 
Esporte, não só o Pinheiros, mas 
outras instituições puderam de-
senvolver projetos e atrair o 
interesse de empresas para for-
mação e desenvolvimento do es-
porte. Acho que os Jogos podem 
ser o primeiro passo para uma 
mudança da cultura esportiva no 
Brasil”, finaliza. 

Marcelo Claro defende que o gestor esportivo 
tenha tempo para trabalhar

Nelson Pratti: não dá mais para ser amador na 
gestão esportiva

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO



Entrevista

24

por Mauricio Duarte
Entrevista
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Em entrevista exclusiva, Ozires Silva e Amyr Klink falam 
sobre a relação de suas trajetórias com a administração, 
inovação e a transformação de sonhos em conquistas
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Há um célebre verso do 
poeta português Fer-
nando Pessoa (1888-
1935) em que ele diz 

que o céu é o espelho do mar. 
É impossível medir a distância 
que separa esses dois extremos, 
no fundo tão semelhantes. No 
entanto, se aproximam quando 
notamos que eles, cada um a seu 
modo, serviram como norte de 
vida para dois dos mais impor-
tantes inovadores, desbravado-
res e, por que não, gestores da 
história brasileira recente: Ozires 
Silva e Amyr Klink. É possível di-
zer que o primeiro aprendeu ad-
ministração construindo aviões e 
o segundo, barcos. Conquistando 
céus e mares. Duas utopias que 
se tornaram grandes realizações.

Ozires Silva nasceu em Bauru, 
em 08 de janeiro de 1931. É ofi-
cial da Aeronáutica e engenheiro 
formado pelo Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA). Ele 
liderou, em 1970, o grupo que 
promoveu a criação da Embraer, 
uma das maiores empresas ae-
roespaciais do mundo, onde foi 
presidente até 1986. Responsável 
pelo início da produção industrial 
de aviões no Brasil, foi também 
presidente da Petrobras, onde 
atuou até 1989. Em 1990, assu-
miu o Ministério da Infraestrutura 
e, em 1991, retornou à Embraer, 
desempenhando um papel impor-

tante na condução do processo de 
privatização da empresa, conclu-
ído em 1994. Atualmente é reitor 
da Unimonte, instituição particu-
lar de ensino superior localizada 
em Santos (SP). 

Já Amyr Klink nasceu em 1955, 
em São Paulo. Em 1978, com 23 
anos, faz sua primeira viagem in-
ternacional, de moto, até o Chile. 
Cinco anos depois, em 1983, 
termina a construção do seu pri-
meiro barco: o I.A.T., com o qual, 

no ano seguinte, faria a primeira 
travessia solitária a remo do 
Atlântico Sul. Em 1986 realiza 
a primeira de suas 15 viagens 
à Antártica. Na volta, começa a 
construção do Parati I. Com esse 
barco, em 1989, estreia como ve-
lejador em uma viagem solitária 
que duraria 642 dias, passando 
sete meses e meio imóvel em 
uma invernagem antártica.

Em comum, além do pionei-
rismo e de querer “domar” o 
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desconhecido, ambos têm algo 
que pode passar desapercebido 
por olhares menos atentos: são 
grandes administradores. Ne-
nhum dos dois teria conquistado 
tanto se não possuíssem em seu 

DNA itens fundamentais na vida 
de um bom gestor: planejamento, 
inovação e responsabilidade. 

“A Embraer deu certo pela 
confiança. Havia uma relação de 
confiança entre o Ministério e 

a empresa. O que dizíamos não 
era chute ou fantasia, éramos 
sérios. Quando recebemos a pri-
meira encomenda da FAB, nós 
tínhamos cinco meses de idade 
e consegui que eles pagassem 
30% adiantado para que tivésse-
mos capital de giro para poder 
construir os aviões. Reuni minha 
equipe e fizemos toda a organiza-
ção para não atrasarmos em um 
dia a entrega de um avião, e não 
atrasamos. Responsabilidade e 
confiança são atributos normais 
para uma sociedade como a que 
vivemos”, afirma Ozires.

Especialista em encontrar o 
equilíbrio entre inovação, tec-
nologia e viabilidade econômica, 
Amyr Klink também defende que 
o administrador seja um plane-
jador obsessivo, assim como ele 
é ao planejar desde os equipa-
mentos de seu barco, até sua 
dieta durante meses. “Nunca 
me faltou uma colher de açúcar 
nas viagens”, diz, lembrando da 
importância de conhecer todo o 
processo de uma organização ou 
empreendimento. “Administrar é 
um processo onde você tem que 
ter um grande desprendimento. 
É importante o gestor ter um co-
nhecimento aplicado no que ele 
faz e se você for assumir uma em-
presa, é bom procurar conhecer 
o processo todo. Administração 
é uma atividade que exige uma 
dose muito grande de compro-
metimento com o meio ambiente 
corporativo. Eu acredito que 
administrar se aprende e isso 
explica porque os processos su-
cessórios dão certo. Esse conheci-
mento profundo da atividade faz 
uma diferença enorme”, afirma. 

Confira a seguir uma entrevista 
exclusiva com cada um desses líde-
res singulares da história brasileira. 
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Ozires Silva
RAP: Conte um pouco sobre como foi a criação da 

Embraer. Qual foi o momento determinante?
Ozires Silva: A Embraer foi criada como uma em-

presa de defesa, fazendo aviões para a força aérea. Mas 
eu compreendi rapidamente que as encomendas eram 
pequenas devido ao orçamento e coisas dessa natu-
reza. A força de trabalho em um setor tecnicamente 
complexo, como é o caso de avião, é muito qualificada 
e não podemos mandar esse pessoal embora. Então 
falei com o chefe do estado maior que precisava entrar 
no mercado de aviação civil e foi concordado. Muitos 
colegas meus da FAB criticam por dizer que a Embraer 
não é mais uma companhia de defesa, e que hoje é 
uma empresa que vende aviões para o setor privado. 
Mas tem que vender para ter uma receita estável para 
pagar a folha.

RAP: A questão da cultura organizacional é muito 
forte na Embraer.

Ozires: A Embraer é uma empresa diferente. Se você 
conversar com um empregado, ele terá orgulho do 
que está fazendo. Mas ele sabe que está fazendo por-
que precisa fazer. Foi criada uma mentalidade voltada 
para o sucesso. Na Embraer, por exemplo, eles não 
procuram culpados e a falha é um acidente, então a 
empresa assume o erro.

RAP: Por que o modelo vitorioso da Embraer não 
pode ser replicado em outros setores brasileiros? 
Falta inovação?

Ozires: É o próprio exemplo do país. Você atravessa 
a rua aqui na Berrini e compra produtos do mundo 
inteiro, mas veja se em alguns desses países você 
encontra algum produto brasileiro. Não, né. Porque 
esse desbalanço, já que nosso mercado funciona como 
inovador, mas a produção não consegue uma partici-
pação ativa no mercado. Aqui nós acreditamos que o 
governo fará o desenvolvimento nacional e em outros 
países a inovação começa com a liberdade de pensar, 
criar e inovar e não temos isso. Qualquer coisa que 
se queira fazer no Brasil precisa de uma prévia auto-
rização de alguma autoridade e, quando se consegue 
isso, exige-se uma quantidade enorme de carimbos 
que muitas vezes nem conseguimos. Enquanto o povo 
brasileiro acreditar que o grande motor do desenvol-
vimento seja o governo, nós vamos continuar pobres. 
Não é o governo que tem as boas ideias que os cida-
dãos teriam. Se a gente não mudar isso e não transferir 
para o cidadão a responsabilidade de mudar o país, e 
mais do que isso, o governo não nos atrapalhar, nós 
conseguiremos encontrar o caminho.

RAP: O que falta para conseguirmos?
Ozires: Nós precisamos de lideranças. Nos Estados 

Unidos, China ou Coreia do Sul tiveram líderes que 
colocaram nas mãos do povo o problema de desen-
volvimento nacional e o governo entra como coadju-
vante. O povo é o grande motor do desenvolvimento 
da nação. Se o povo está fora disso, nós vivemos esse 
cenário pobre que vemos hoje onde as pessoas não 
conseguem nem a subsistência.

RAP: Quais as dificuldades para se criar uma 
marca nacional forte?

Ozires: Quando nós começamos a fazer avião, eu 
coloquei algumas coisas fundamentais, que nós deve-
ríamos criar nosso próprio avião, como uma marca e 
propriedade intelectual nacional. Eu sabia que o mer-
cado brasileiro não consumiria aparelhos para se criar 
uma Embraer deste tamanho. No Brasil os empresários 
preferem trabalhar com produtos sob licença, testados 
lá fora, para depois fabricar aqui. Mas existe um pro-
blema: Os estrangeiros não deixam competir contra 
eles e ficamos cerceados ao mercado nacional. Não 
temos nenhuma montadora de automóveis nacional e 
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todas as exportações são feitas por imposição gover-
namental e com a anuência das donas das marcas e 
elas não permitem a concorrência. Eu tive muita sorte 
porque fui representante do Ministério da Aeronáu-
tica no Conselho de Desenvolvimento Industrial criado 
no governo Juscelino Kubitschek para desenvolver a 
indústria nacional e vi as premissas que o governo 
colocou aos empresários. Iam trazer capitais, know 
how, a fábrica e tudo o que fosse necessário trazer de 
fora e eu sempre questionei os colegas do Conselho 
dizendo que, com esse processo, nunca teríamos um 
carro brasileiro. Muitas vezes as pessoas perguntam 
por que temos um avião brasileiro e não um carro. 
Porque no Conselho de Desenvolvimento Industrial 
eu aprendi o que não deveria fazer.

RAP: Falta nos colocarmos no cenário mundial de 
forma mais estratégica?

Ozires: Na economia globalizada, você não vê quem 
é que tem sucesso, se é a empresa ou se é o governo 
porque os dois estão somando para criar um vetor 
para a competição internacional. Em nosso caso o 
governo decide sozinho. É importante ter estratégias 
e organização, mas mesmo isso tem que mudar. A 
Airbus e a Boeing estão preocupadas com a Embraer 
e estão começando a projetar aviões concorrentes. Em 
um ambiente aberto, como é nos Estados Unidos, as 
empresas podem competir e isso não é estático. Nós 
nos colocamos, de uma forma consciente, em uma 
posição de segunda classe e eu digo para meus alunos 
que em uma competição, o Brasil corre para a última 
posição.

RAP: Em sua passagem pela Petrobras, o senhor 
enfrentou problemas como os que vemos agora? 
Era uma tragédia anunciada?

Ozires: O monopólio do petróleo deu uma condição 
de conforto para a Petrobrás e ninguém podia compe-
tir contra ela. A competição é fundamental para o su-
cesso. Eu não sabia o que poderia ocorrer, mas eu não 
gostava de colocar a população à mercê do corporati-
vismo da Petrobrás, que era muito acentuado. Mesmo 
hoje tem gente que defende nas manifestações.

RAP: Havia muita interferência na Petrobras?
Ozires: O Ministério das Minas e Energia interfere 

brutalmente na Petrobrás e eu diria que é uma posição 
até confortável, já que o ministro manda a empresa 
fazer alguma coisa e a responsabilidade é da diretoria. 

Por isso eu deixei a companhia. No começo não tinha 
muita interferência, mas à medida que a intimidade 
foi crescendo, o ministro começou a colocar as ideias 
dele de administrar a Petrobrás e muitas vezes elas 
não batiam com a minha e eu era o responsável. O 
governo impunha nomes, o que não acontecia com a 
Embraer. O responsável pela Petrobrás, legalmente, 
era eu, mas o ministro passava por cima eu tinha de 
fazer o que ele mandava.

RAP: O senhor enxerga alguma mudança no hori-
zonte brasileiro, alguma melhora?

Ozires:  Nós não temos líderes, pelo menos no meu 
horizonte, que possa mudar isso. Gostaria de poder 
identificar. Isso é uma coisa que aparece em outros 
países, como Ronald Reagan nos Estados Unidos. Nós 
temos de reverter o problema do país. Não vejo lide-
ranças que possam fazer isso, mas temos de reverter, 
porque até quando vamos continuar contabilizando 
perdas? Um país cresce quando contabilizamos suces-
sos. Esse país do futuro que a gente aspira não está 
sendo construído.

RAP: O senhor se considera realizado?
Ozires: Eu poderia ter feito muito mais, mas foi a 

atitude da FAB que fez a Embraer chegar onde che-
gamos e, por isso, não sou eu que devo ser homena-
geado, mas sim a Foça Aérea que nos permitiu isso. 
Eu poderia, talvez, olhar para mim como se eu fosse 
autossuficiente, mas é o contrário. Nós brasileiros so-
mos produtos do meio em que vivemos e a única coisa 
que fiz foi aproveitar a oportunidade, mas isso não 
remete a mérito nenhum. Se não fosse a Força Aérea 
e o ITA, esses aviões não estariam aí. 
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Amyr Klink
RAP: Qual a importância de planejar ao embarcar 

em uma aventura como as que você enfrenta? O que 
tem de administração nisso? 

Amyr Klink: Eu me considero mais um viajante que 
um aventureiro e eu tenho o mérito de nunca ter pas-
sado por aventuras. Em 20 anos, nunca tivemos um 
acidente e não perdemos tripulantes nas viagens para 
a Antártida. Eu tenho uma dificuldade e um privilé-
gio. Eu viajo com embarcações que a gente concebe, 
projeta, constrói e opera, o que é trabalhoso, caro e 
demorado, mas o envolvimento traz como consequ-
ência ir e voltar sem sobressaltos.

RAP: Seu perfil mais arrojado facilita na hora de 
administrar?

Amyr: Nunca me julguei um administrador nato e 
esse é um processo que você vai aprendendo. O que 
eu percebi é que quando se tem uma convicção au-
têntica sobre algo, você contamina os outros. Eu sou 
um cara meio tímido, atrapalhado e não tenho um 
perfil de um líder, mas não temos espaço para errar 
e acabamos sendo altamente convincentes. No barco 
você não pode mais trocar a tripulação, mas podemos 
trocar as funções e temos um sistema de comando 
onde todos cumprem as funções. Nós descobrimos 
as aptidões especiais que todas as pessoas têm. Uma 
de minhas descobertas maravilhosas é que não existe 
ser humano que não consiga contribuir de alguma 
maneira com o processo.

RAP: Como prever tudo que pode acontecer em 
viagens como as que você pratica?

Amyr: Nossa atividade acontece em um ambiente al-
tamente imprevisível. Todos olham o lado do glamour, 
mas a imprevisibilidade não é apenas climática. Por 
exemplo, a Argentina virou um antro de corrupção 
das autoridades portuárias, marinha e não podemos 
mais contar com parada no país na ida para a An-
tártida. O Chile também está ficando perigoso, além 
do Brasil. Não podemos mais construir em fibra de 
carbono aqui no Brasil, pois é preciso uma licença 
para a importação. Vivemos dificuldades não apenas 
climáticas como de outras áreas também, seja de mão 
de obra, burocrática ou diplomática. Meu barco tem 
250 mil milhas navegadas, 14 temporadas antárticas 
em 12 anos e a documentação ainda não está pronta. 
Nós exigimos um laudo de estabilidade e até hoje não 
ficou pronto. 

RAP: A inquietação, a inovação, são marcas de sua 
trajetória?

Amyr: Tudo o que se fez em um determinado ponto 
pode ir mudando porque as tecnologias vão se aper-
feiçoando, simplificando. Eu queria fazer um barco 
sem instrumentos, uma utopia, e tentei uns 15 anos 
atrás. Todo mundo dizia que isso era impossível. E fica 
cada vez mais próxima, na verdade, com tudo que vai 
evoluindo. Eu não gosto de carro, por exemplo. O carro 
não mudou de 100 anos para cá, o que se transfor-
mou foi a indústria. O modelo de automóvel eu acho 
ruim pois ocupa muito espaço e não será viável nas 
grandes cidades. O que eu gosto em nossa atividade 
é que você começa a questionar tudo e meu sonho é 
ir para a Antártida com um equipamento muito mais 
simples do que usamos hoje.

RAP: Como financiar essas viagens?
Amyr: No começo eu fazia os projetos e buscava 

recursos para cada um e eu cansei disso. Aos poucos 
eu percebi que se eu não me consolidasse economi-
camente, era melhor não fazer a viagem. Foi nesse 
processo que me envolvi na parte industrial para ter-
ceiros. Eu gosto de fabricar e fazer a viagem depois e 
viabilizamos isso fazendo o barco. Com o tempo nós 
descobrimos que é melhor compartilhar o uso e não 
ter. Eu vivo do mar. Tenho 300 barcos na água, espaço 
para hospedar mil unidades e é isso que eu gosto e 
é uma atividade que emprega diversas pessoas. Na 
minha marina trabalham mais de 500 pessoas.
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RAP: O Brasil desperdiça seu potencial marítimo 
em termos econômicos?

Amyr: Essa atividade que acabei de citar é um indi-
cador de como estamos rasgando dinheiro. O Brasil 
tem o potencial para ter uma flotilha de 200 a 300 
mil barcos, o que poderia render cerca de R$ 100 
bilhões por ano. Uma atividade que poderia resolver o 
problema de caixa é o afretamento de barcos, que não 
existe no país, mas tem em outros lugares do mundo 
como Palma de Mallorca, que fatura por ano algo 
próximo a 4 bilhões de euros. Existe demanda, existe 
atividade e pessoas interessadas, mas tem um erro 
na legislação do trabalho que inviabiliza o processo.

RAP: Você diz que tem um problema com a palavra 
“sucesso”...

Amyr: Não gosto do culto ao sucesso. Para mim é um 
conceito que não gosto, mas acho que muitas vezes 
somos induzidos a escolher valores que são muito 
supérfluos nos dias de hoje e esse sucesso financeiro 
é muito questionável.  Nós queremos fazer barcos bem 
feitos e simples. Não sou contra o lucro, mas ele não 
pode ser o objetivo final e precisa de um propósito 

maior, que no nosso caso era fazer uns barcos legais. 
Para nós era fácil obter lucro, mas preferimos outro 
caminho. Passamos muito tempo com dificuldades 
financeiras atrozes, mas era muito clara as formas 
para conseguir suplantar os problemas.

RAP: É mais difícil viajar sozinho?
Amyr: É mais fácil viajar sozinho porque você 

controla seus parâmetros, medo de terceiros e essa 
é uma situação complicada. Não acredito muito em 
preparação psicológica e gosto de explicar que o 
próprio processo vai preparando a gente para a 
viagem.

RAP: Por fim, qual foi a sua viagem mais marcante?
Amyr: A viagem que mais me marcou foi a primeira 

com as minhas filhas. Eu já tinha muita experiência, 
mas a gente resolveu levar filhos de amigos e aumenta 
as responsabilidades e começamos a nos questionar 
sobre nossas decisões. Tanto que minhas filhas não 
tiveram a dimensão do que foi aquela viagem e que-
riam fazer agora novamente, com mais idade. Mas 
não dá, porque preciso de dois anos para planejar. 
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A partir de agora, a Receita 
Federal estabelece que a 
entrega de documentos 
digitais, pela Internet, é 

obrigatória para as Pessoas Jurí-
dicas tributadas pelo Lucro Real, 
Presumido ou Arbitrado. A reco-
mendação da RFB é que as demais 

Pessoas Jurídicas (SIMPLES e MEI) 
e as Pessoas Físicas também uti-
lizem a Internet para cumprirem 
suas obrigações acessórias.

O Programa que viabiliza a en-
trega via internet é o PGS – Pro-
grama Gerador de Solicitação de 
Juntada de Documentos. Para 

utilizá-lo, o contribuinte precisa 
possuir apenas certificado digital 
emitido pelo ICP-Brasil. É preciso 
acessar o e-CAC - Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte para 
realizar o download da lista de 
processos, carregá-la no PGS e re-
alizar a transmissão para efetivar 
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se torna obrigatória pela Receita
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A IN reduziu a lista dos tipos de 
documentos. A nova lógica ado-
tada, para simplificar a instrução 
pelo contribuinte e a análise pe-
los servidores da RFB, é agluti-
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nar os diversos documentos em 
apenas 4 tipos, conforme abaixo:
• Peticao.pdf
• Doc_Identificacao.pdf (RG, con-

trato social etc.)
• Doc_Comprobatorios.pdf
• Arq_nao_pag.zip ou Arq_nao_

pag.rar (Para situações espe-
ciais em que o formato PDF não 
é adequado. Exemplos: vídeos, 
planilhas etc)
A IN entrará em vigor dia 

21/03/2016, mas o novo PGS 
(versão 1.3.1) já está disponível 
e operando de acordo com as no-
vas definições.

Um manual que apresenta to-
dos os conceitos e operações pre-
vistas na IN pode ser encontrado 
no site da RFB em “Acesso Rápido 
/ Processos / Orientações Gerais” 
com o nome de Manual Simplifi-
cado do e-Processo no e-CAC. Se 
o contribuinte preferir, também 
pode acessá-lo diretamente pelo 
endereço abaixo informado:

http://idg.receita.fazenda.gov.
br/acesso-rapido/processos/
orientacoes-gerais/arquivos-e-
-imagens/manual-e-processo-
-visao-contribuinte-vs3.pdf 

a entrega de documentos digitais.
O atendimento presencial no 

CAC - Centro de Atendimento ao 
Contribuinte da RFB para rece-
bimento de documentos digitais 
fica restrito às Pessoas Jurídicas 
tributadas pelo SIMPLES, MEI e 
para as Pessoas Físicas. É impor-
tante salientar que o atendimento 
presencial continua exigindo que 
a apresentação de documentos 
digitais seja acompanhada do 
Recibo de Entrega de Arquivos 
Digitais (READ) emitido pelo pro-
grama SVA – Sistema Validador 
de Arquivos Digitais.

Uma novidade trazida pela IN 
é que não é mais exigida a opção 
pelo Domicílio Tributário Eletrô-
nico – DTE para o encaminha-
mento de “Solicitação de Juntada 
de Documentos” via PGS.

Algumas vantagens do certificado digital emitido pelo 
ICP-Brasil nos serviços do e-CAC

Consultar a relação dos processos

Consultar o histórico de cada processo (andamento)

Consultar as informações de cada processo (atributos)

Consultar lista (índice) de documentos do processo

Constituir procurador eletrônico para os processos (alguns ou 
todos)

Usufruir de vários outros serviços disponíveis para o contribuinte

Além das vantagens de quem possui certificado digital, a opção 
pelo DTE trará as seguintes vantagens adicionais:

Consultar o conteúdo dos documentos do processo

Receber comunicados ou intimações diretamente em sua Caixa 
Postal do e-CAC

Receber SMS (até 3 números de celulares) ou e-mail (até 3 
endereços) com alerta de novo comunicado/intimação em sua 
Caixa Postal (DTE)

Destaca-se também algumas regras especiais para a 
apresentação de documentos

Manifestação de Inconformidade – Se o número do processo não 
estiver na lista de processos baixados do e-CAC, será necessário 
o comparecimento a uma unidade de atendimento para solicitar a 
migração de seu processo e, então, prosseguir com a Solicitação de 
Juntada de Documentos via PGS.

Impugnação, Recurso Voluntário e Recurso Especial – Como já 
existe o número do processo, podem ser juntados diretamente aos 
processos via PGS.

Petição Inicial/Demais Recursos para os quais não exista número 
de processo - o contribuinte terá que vir ao CAC solicitar criação 
de Dossiê Digital de Atendimento via formulário SODEA e, então, 
prosseguir com a Solicitação de Juntada de Documentos via PGS.



Colaborações para esta seção  
podem ser enviadas para o e-mail 
redacao@crasp.gov.br  
Os textos devem conter no máximo 
3.000 caracteres (com espaços),  
nome completo do autor, foto em 
alta resolução e o registro no CRA-SP. 

→ Este artigo reflete, exclusiva-
mente, a opinião de seu autor.  
O CRA-SP não se responsabiliza 
pelas ideias nele contidas.
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Caminhos da liderança do profissional de 
administração

Para o profissional de adminis-
tração, o processo de liderar é 
um ato natural e envolve a capa-
cidade de influenciar pessoas por 
meio de cinco princípios: poder, 
conhecimento, interação, situa-
ção política e expectativa. É por 
meio desses princípios que esse 
profissional antevê os desafios e 
dificuldades, ou seja, planeja es-
trategicamente seus passos nas 
organizações e, também, em sua 
carreira. 

Para as empresas, a liderança 
é aquela competência que se re-
fere, tanto da análise do ambiente 
externo quanto do ambiente in-
terno da empresa, buscando atin-
gir objetivos pré-estabelecidos. 
É caracterizada pela capacidade 
demonstrada pelo indivíduo e por 
outras competências que são exi-
gidas para o cargo. Para o profis-
sional é, também, o acúmulo de 
experiências e conhecimentos 
adquiridos.

Atualmente, nesse momento 
de transição econômica, social 
e cultural ou mesmo de crise, as 
exigências são muitas e o profis-
sional necessita estar apto para 
enfrentar as intercorrências 
existentes nesse cenário. Surge, 
então, a liderança com sua ex-
periência profissional e com sua 
habilidade em envolver seus lide-
rados. 

Com isso, vemos que liderança 
é a competência básica para o 
crescimento de qualquer orga-
nização. Há necessidade de se 
acompanhar o avanço científico e 
tecnológico, as novas tendências 
de mercado e a flexibilidade em 
adaptar-se à inovação. Os profis-
sionais de administração devem 

estar preparados para as mudan-
ças contínuas e as instituições 
educacionais precisam preparar 
os profissionais da administra-
ção para o enfretamento desses 
momentos.

O sucesso da empresa depende 
do desempenho da liderança por-
que é determinado pela direção, 
pelas competências desenvol-
vidas, pelas pessoas (funcioná-
rios), pela cultura, pelas práticas 
éticas e os controles. E como isso 
é operacionalizado? Pela direção 
e pela forma de liderança. Dwigt 
D.Eisenhower, ex-presidente dos 
Estados Unidos dizia que “lide-
rança é a arte de conseguir que 
uma pessoa faça o que você quer 
que seja feito, simplesmente por-
que a pessoa deseja fazê-lo”.

O desenvolvimento das com-
petências essenciais é a forma 
de implementar ações futuras, 
a partir das pressões dos riscos 
externos. Por exemplo: as pres-
sões econômicas, as mudanças 
de hábitos sociais, implantação 
de nova legislação. Isto afeta 
empresas, decisões, pessoas, pois 
envolve negociações e decisões.

A evolução oriunda das pessoas 
é a mola mestra da organização, 
uma vez que representa a força 
de trabalho e a principal vanta-
gem competitiva. Pela força do 
capital humano conhecemos os 
antigos e novos talentos, e, tam-
bém, aqueles que nos momentos 
de dificuldade estabelecem parce-
rias e acreditam em sua organiza-
ção. Ele é o agente de criação da 
cultura organizacional.

Em consequência, a cultura or-
ganizacional é uma decorrência 
de todo o processo administra-

tivo, sendo que o capital humano, 
representado pelo tecnólogo ou 
pelo administrador, levará a or-
ganização a atingir seu espaço no 
mercado. Caberá a esses profis-
sionais a tarefa de exercer a sua 
liderança utilizando as compe-
tências que lhe são cabidas para 
que a cultura não seja ortodoxa 
e inflexível.

O mundo externo é mutável e 
os profissionais precisam acom-
panhar esse ritmo. Há necessi-
dade de se formar profissionais 
de administração em instituições 
de ensino que estejam aptos para 
enfrentar desafios e que sejam 
comprometidos, motivados e 
bons comunicadores. Essas com-
petências representam a verda-
deira razão da liderança.

Adm. Teresinha 
Covas Lisboa
CRA-SP: 18974
Coordenadora do 
Grupo de Excelên-
cia de Gestão de 
Instituições do Ensino 
Superior do CRA-SP, 
Docente da Universi-
dade Paulista – UNIP
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Sempre do seu lado.

Ligue agora e deixe a Qualicorp oferecer o melhor plano para você.

0800 799 3003
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; aos sábados, das 10h às 16h.

www.qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 155,95 – Bradesco Saúde Nacional Flex E CA Copart  (registro na ANS nº 471.796/14-1), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação  
e acomodação coletiva (tabela de julho/2015 – SP). 

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência  
das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições 
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Janeiro/2016.

Opção, qualidade  

e credibilidade.

156
(valor mensal aproximado por pessoa)1

Planos  
a partir de

Administrador: só a Qualicorp oferece  

o plano de saúde do jeito que você precisa.  

São inúmeras opções com o melhor  

da medicina para você escolher  

uma que atenda às suas necessidades.

Somos líder de mercado e administramos  

os planos de milhões de brasileiros. Temos  

parceria com o SAESP e mais de 500 entidades  

de classe para negociar o melhor para você.

Quando você precisa 
de um plano que une 
qualidade e economia, 
a Qualicorp 
está do seu lado.
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