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O

EntreVista

s editores da Revista da ESPM pen-
saram em entrevistar um brasileiro
de mais de 80 anos que estivesse
exercendo – mais ou menos normal-
mente – as suas atividades profis-
sionais em setores ligados à ativi-
dade da Escola, como comunicação,
marketing, management, e que,
naturalmente, concordasse em falar
sobre si próprio: como é “ficar ve-
lho” num mundo que se considera
“jovem” e outros assuntos que for-
mam a pauta desta edição da
Revista.

A busca resultou não em um, mas
em três, e o destino definiu que, até
estatisticamente, eles fossem repre-
sentativos: Homero Icaza Sanchez,
o “bruxo” das pesquisas, está com
80 anos – e dirige o seu Itape, pres-

tando serviços regulares à TV Glo-
bo; Said Farhat, o “nosso” primeiro
e único Ministro das Comunicações,
jornalista, publicitário, editor,
consultor político, ainda divide seu
tempo entre São Paulo e Miami, e –
aos 85 anos – participa de inúmeras
atividades e mantém uma agenda
cheia; enquanto José Mindlin, ex-
empresário e advogado e bibliófilo
exemplar, aos 91, administra, ama e
inspira a sua magnífica coleção, no
Brooklyn paulista, concordando em
interromper seu trabalho, de vez em
quando, para dar uma entrevista –
por exemplo.

Os resultados dessa rica colheita
estão nas páginas seguintes.

(FG e JRWP)
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ENTREVISTA
HOMERO ICAZA
SANCHEZ

HOMERO ICAZA SANCHEZ é
quase um mito para toda uma geração
pioneira do marketing e da pro-
paganda, no Brasil, sobretudo pela sua
atuação no campo da Pesquisa de
Mercado. Nascido no Panamá – em
1925 – ele veio para o Brasil em 1944
e daqui nunca mais saiu. Iniciou a
carreira em seu país como advogado,
passou para a carreira diplomática e
foi cônsul geral do seu país, no Rio de
Janeiro, onde se tornou aluno e amigo
do maior de nossos poetas, Manuel
Bandeira, que a ele dedicou um de
seus poemas. Abandonando a carreira
diplomática, voltou-se para a socio-
logia – e daí para a Pesquisa de
Mercado. José Bonifácio de Oliveira
Sobrinho – o Boni – contratou-o para
a TV Globo e lá, através de sua aguda
percepção social e do sólido
conhecimento técnico, era capaz de
“adivinhar” quais as novelas que iam
ter sucesso ou não e – especialmente
– o que o público queria. Isso lhe va-
leu o apelido – e a fama – de “bruxo”.
Fundou e dirige até hoje o Itape –
Instituto Técnico de Análise de
Pesquisa e Estudos – onde continua
supervisionando análises de pesquisas
de opinião pública, de mercado e
audiência.

JR – Com 80 anos completos em
janeiro deste ano, você acha que
gostaria de ter feito na vida alguma
coisa diferente do que fez?

HOMERO – Não. Acho que foi bom
o caminho que fiz.
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JR – E alguma coisa que não tenha
dado tempo de fazer?

HOMERO – Antropologia. Eu acho
uma ciência tão bonita, tão
interessante. Mas não é a antropologia
de índios, gente pré-histórica, é a
antropologia urbana, da cidade,
porque a cidade oferece um espetáculo
maravilhoso. Eu estava conversando
com minha mulher, outro dia,
imaginando o sujeito que é funcionário
público, ganha pouco, mas o filho fez
um curso de computação e disse que
gostaria de ter um computador. Então
ele vai a uma firma que vende
aparelhos usados e compra um, à
prestação, para dar ao filho, no
aniversário. Manda embrulhar o
aparelho, pega o ônibus para o
subúrbio, onde mora, e vai pensando:
“Te cuida, Hans Donner, que meu filho
vem aí”. Ele não sabe como funciona
o computador, mas sabe que existe um
Hans Donner e o filho dele pode chegar
lá... Através da televisão a filha dele
compra um livro de como se faz
bijuterias, e faz bijuterias em casa para
vender; a mãe compra um livro sobre
Medicina Alternativa porque o remédio
está muito caro e com um chazinho,
resolve. A tecnologia entra no lar deles
e provoca comportamento diferente,
novo. Isso eu gostaria de estudar com
calma, em detalhes.

JR – O Jorginho Guinle uma vez disse:
“Já fui rico e já fui pobre, e ser rico é
melhor”. Se alguém dissesse isso com
relação a ser jovem e ser velho, qual
você acha que seria verdade?

HOMERO – Não, o velho acha que
quando era jovem era melhor. Não é
que ele é melhor que o jovem, mas
sim que “quando eu era jovem, era

melhor que você”. Aproveitava
melhor a vida.

JR – Você acha isso?

HOMERO – Eu, como velho, sei – é
lógico.

JR – O Duailibi é um grande colecio-
nador de citações e tem uma citação
que diz: “Nós não paramos de nos di-
vertir porque ficamos velhos, ficamos
velhos porque paramos de nos diver-
tir”. O que você acha?

HOMERO – É uma “boutade”.

JR – Você se diverte?

HOMERO – No que posso. A idade
vai limitando o seu campo de ação,
entende? Quando você tem vinte anos,
diz “vamos a Paraty no final de semana”,
de ônibus, de carro, de carona ou o
que seja. Mas depois dos setenta, a
queda é muito grande, é muito rápida...

JR – É uma coisa objetiva, que tem a
ver com a sua força física.

HOMERO – Exatamente.

JR – Pirandello escreveu que “com
a idade a percepção se torna mais
lúcida – e isso acaba tornando a vida
insuportável”. Você concordaria
com isso?

HOMERO – A “percepção dos ido-
sos” é tão aguda, que – às vezes –
parece que a gente adivinha. Agora,

o que eu gosto na idade – e tenho
ainda interesse por estudar, é essa
coisa oriental, é a contenção japonesa,
por exemplo. Na história da literatura
japonesa, conta-se que havia um
professor que dava aulas de haikai –
são dezessete sílabas – versos de
cinco, sete e cinco – medida clássica.
Um aluno passou um ano preparando
seu haikai e, no fim do ano chegou ao
professor e mostrou o poema, que
dizia: “Na neve, a sombra das cere-
jeiras”. E o professor disse: “Tem muita
cerejeira”. Uma cerejeira fazia o mes-
mo efeito que várias cerejeiras em
termos de sombra...

JR – E como é que você vê a questão das
empresas, hoje: o desespero pelo resul-
tado, pelos lucros, você acha que – de
fato – esta havendo uma mudança, ou
é a nossa visão de pessoas mais idosas,
por achar que “antes era melhor”?

HOMERO – Acho que antes está-
vamos mais preocupados com a
formação do profissional, com o de-
senvolvimento do profissional até ele
chegar a um nível de excelência. Hoje,
estamos interessados no resultado que
o profissional produz; julgamos o
profissional pelo resultado e não por
ele mesmo. É uma diferença visível.

JR – O que, de fato, os mais velhos
podem ensinar aos mais jovens?

HOMERO – Primeiro, paciência,
que é fundamental. Há uma coisa no
idoso; ele não reage a certas coisas,
que deveria reagir, mas “eu já estou

O PT TINHA BOAS IDÉIAS, BONS
IDEAIS, MAS NÃO TINHA FORMAÇÃO.
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velho, porque eu vou levantar por
alguma coisa? Paciência”. Segundo,
a gente tem que prestar atenção; ouvi-
los. Há uma história de um japonês
bem-sucedido, que tinha uma fábrica
de automóveis nos Estados Unidos e,
de repente, recebeu uma ligação de
um velhinho que se dizia amigo de
seu pai, na aldeia em que viveram.
“Estou aqui nos Estados Unidos e
preciso de um conselho. Será que o
senhor poderia me visitar?” Ele foi
visitar e o velho estava com a casa toda
cheia de jornais empilhados, e disse:
“Lá no Japão eu guardava jornais e
trocava por papel higiênico e outras
coisas, todas as semanas passava um
carro trocando. Aqui não posso trocar,
tenho um quarto cheio de jornais, o
que eu faço?” Nos Estados Unidos não
havia a preocupação de aproveitar os
jornais usados, como no Oriente. Essa
mesma coisa acontece com o velho.
Torna-se “descartável”. O descartável
é que prejudica mais.

JR – Não existe, também, um certo
preconceito em relação ao idoso? Por
exemplo, na própria televisão, os
programas humorísticos mostram as
pessoas mais idosas como ridículas...

HOMERO – Ridículos, idiotas,
surdos. Há um quadro de uma
“velhinha surda”, que devia ser
cortado da televisão, pois é uma
ofensa a toda pessoa surda.

JR – Devia ter entrado naquela Cartilha
do Politicamente Correto, do Governo...
Por que identificar o velho com o usado,
com o descartável, o ridículo? Você não
acha que os velhos deviam fazer um
movimento contra isso?

HOMERO – Isso é um programa que

vocês, da ESPM, poderiam liderar,
através do seu Instituto Cultural:
levantar os itens importantes do pro-
blema – o que ele não tem e o que ele
tem; no que ele está falho; o que ele
pode dar. E depois de levantar as infor-
mações, então começar a campanha...

JR – Proporcionalmente, o número de
pessoas idosas vem aumentando e a
sociedade  parece que não está
preparada para utilizar, inclusive, essa
força de trabalho.

HOMERO – Tive um amigo cego, que
me contava que o melhor dia da vida
dele foi no primeiro dia em que saiu
com a bengala branca. Eu perguntei por
que e ele respondeu: “Antes, quando
eu não usava bengala – eu tinha
vergonha –  quando tropeçava, diziam
burro, idiota, não vê onde anda? No
momento em que eu saí com a minha
bengala, tudo mudou: me abriram
caminho, me atravessaram a rua, o carro
parou...” Eu estou com oitenta anos e
ando com a minha bengala. Você está
na rua, vai pegar um táxi, levanta a
bengala e o táxi pára...

JR – Você quer dizer que existe um
problema de comunicação: que
alguma coisa poderia ser feita em
relação a esse canal de comunicação
entre as gerações.

HOMERO – No Brasil, o público em
geral tem preocupação com o idoso, e
não se aproveita mais essa preocu-
pação.  As pessoas têm paciência com
os mais velhos, cedem-lhe a vez, dizem

“por favor”, há essa cortesia. Mas o
mundo dos negócios é contra o velho.
Aí é que está.

JR – Para encerrar, como é que você vê
o momento em que estamos vivendo,
no Brasil? Será que ele permite um certo
otimismo em relação ao futuro?

HOMERO – Olhe, o PT tinha boas
idéias, bons ideais, mas não tinha
formação; os governantes desse
partido não têm idéia do que seja
governar o país. O que está aconte-
cendo, essa história do “mensalão”,
isso é o começo do fim. Não é possível
que todas essas pessoas tenham sido
informadas sobre isso e não tenham
feito nada.

JR – Não há um aspecto positivo, de
que essas coisas estão sendo expostas,
divulgadas? Talvez antes elas ocorriam
e não eram sabidas?

HOMERO – Porque, para os velhi-
nhos isso faz parte da “Idade de Cres-
cimento”, que é o que estamos vi-
vendo. Depois de um período de
ditadura militar horrível, você cai numa
anarquia democrática horrível.

JR – E qual será a síntese?

HOMERO – Quando o Lula ganhou,
escrevi um artigo declarando que ele
seria um líder continental e – hoje em
dia – é um líder continental, sem
discussão. Mas ele é mal-assessorado,
em relação ao Haiti, por exemplo. Este
será um dos grandes fracassos que

JULGAMOS O PROFISSIONAL
PELO RESULTADO E NÃO POR ELE MESMO.
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teremos, ouça o que digo. A Bolívia
vai ser outro problema. Não se engane
com a Bolívia. O Carlos Castelo
Branco contou-me, a primeira vez que
foi à Bolívia e voltou: “Homero, são
selvagens! O cara está marchando,
fazendo um protesto, e tem dinamite
nas costas, dinamite! Porque trabalha
com dinamite na mina, está fumando
e não se dá conta. Poderíamos voar
eu e todo o mundo.” Minha irmã
Suzana conta que, quando foi à
Bolívia, hospedou-se num hotel e, no
dia seguinte, perguntaram-lhe: “A
senhora conseguiu dormir?” Ela disse:
“Por quê?” “Pela festa” E ela disse:
“Mas que festa?” A festa era um sujeito
com um bumbo, que batia e dizia:
“Soy alegre, soy alegre, soy alegre...”
a noite inteira. É difícil.

ENTREVISTA
SAID FARHAT

SAID FARHAT é considerado – com
orgulho dos colegas da área de
publicidade – como o profissional que
ascendeu mais alto na hierarquia
social brasileira, tendo sido o nosso
primeiro Ministro da Comunicação
Social, durante o governo Figueiredo.
Nascido no Acre, em 1921, exerceu
cargos públicos no seu Estado natal
(então território) e foi para o Rio de
Janeiro, em 1952, onde trabalhou na
Standard Propaganda, transferindo-se,
pouco depois, para São Paulo, onde
trabalhou na J. Walter Thompson. Em
1962, ingressou no grupo Visão, do
qual se tornou editor e proprietário.
Vendeu o grupo em 1974, e exerceu
funções na Editora Abril e na Embratur,
como presidente, de onde saiu para a

SECOM – Secretaria de Comunicação
Social. Detentor de vários prêmios e
homenagens, sempre esteve muito
ligado à ESPM – de quem recebeu,
em 1991, o prêmio Mauricio Sirotsky
de Comunicação Social.

FG – Como se sente um homem de
85 anos num mundo onde a maioria
das pessoas tem menos da metade da
sua idade?

SAID – De duas maneiras, até con-
traditórias. Em relação à expectativa
de vida, minha mãe morreu aos 89
anos e meu pai aos 93. Peço a Deus
que me dê a média entre os dois, que
parece bastante satisfatória. Ao
mesmo tempo, olho e vejo, no nosso
panorama social, uma juventude
mais voltada para aprender coisas
técnicas do que aprender a viver. Ou
seja, a apreciar o fato da vida; usar
o tempo de vida para produzir algo
que não seja um bem – não importa
se pequeno ou grande. E não falo
de bens materiais; falo de bens
morais, éticos, sociais.

FG – Os jovens, de fato, estão preo-
cupados com o dia-a-dia, as coisas
imediatas, e tendem a esquecer,
principalmente dos valores morais.
Isso o incomoda?

SAID – Sim, porque tenho uma
família muito unida; completamos 64
anos de casados, temos duas filhas,
quatro netos sangüíneos e três
adotivos, e onze bisnetos. As tentações
parecem ter passado ao largo. Vejo

com preocupação, por exemplo, o
tempo que os jovens gastam com
drogas. Em São Paulo, existe a
“cracolândia”, um lugar de venda de
tóxico em plena luz do dia. Há uma
certa condescendência com as
atividades criminais. Todos sabem que
a esquina da Avenida Rebouças com
a Avenida Faria Lima é ponto de
assalto. Só a polícia não sabe? Por que
não age? Não age em função de outro
mal dos tempos atuais, que é a
corrupção e que abrange desde o
Palácio do Planalto até a mais pobre
prefeitura do interior. A juventude de
hoje está preocupada com a diversão
fácil – as noitadas. Tenho, por
exemplo, sobrinhos-netos que saem
de casa às 11:30 horas da noite para
ir a uma festa e voltam às 6 horas da
manhã. Isso não é um fenômeno
localizado; espalha-se por todos os
países do mundo.

FG – Vamos falar da longevidade nos
negócios. A revista Exame acaba de
publicar uma pesquisa feita com as
maiores empresas brasileiras, e a idade
média dos presidentes é de 51 anos,
dos diretores está em 45, 48 anos. São
relativamente jovens. O que você acha
disso?

SAID – No Brasil, temos uma situação
anômala: se se é muito jovem, não se
consegue um bom emprego; se
passou de determinada idade, não
consegue emprego que valha a pena.
A faixa dos 30 aos 45 anos é uma faixa
de maturidade, exuberância, na qual
as pessoas estão produzindo o máxi-
mo que podem. Mas essa limitação

ESSA LIMITAÇÃO ESTÁ VINCULADA A
PRECONCEITOS CONTRA A VELHICE.
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de idade está vinculada a precon-
ceitos, em especial contra a velhice.

FG – Você reconhece que, no mundo
empresarial, há um preconceito contra
a velhice?

SAID – Sem dúvida. E ele está nas
grandes empresas, de modo geral. Vou
usar a Ford, como exemplo. A Ford
foi criada por um homem que, não
apenas se distinguiu pela concepção
do automóvel, da linha de montagem,
como também pela comercialização
do produto. O Henry Ford enfeixou
nas mãos o comando de uma empresa
que – hoje –  se torna cada vez menos
controlável pelo poder central. Vemos
os altos e baixos que a empresa sofreu,
na sucessão de Henry Ford, pelos seus
filhos e netos. Outra coisa é a diferença
entre fundador, fábrica e produto. Na
Ford, esses três elementos se
confundem. Mas, fala-se em Ford, e
todos pensam no carro. Longinqua-
mente, alguns ainda se lembram do
nome Henry Ford. No Brasil isso é
verdade em empresas como a Gerdau.
O Jorge Gerdau continua à frente da
empresa. A Votorantim, com o fale-
cimento dos mais velhos, colocou a
segunda geração no comando da
empresa. Mas é fatal que, mais cedo
ou mais tarde, se torne uma
companhia mais aberta. Creio que a
maioria das pessoas jamais prestou
muita atenção a quem foi o fundador
da General Motors. O nome General
Motors significa menos que o nome
Chevrolet – a imagem do produto
supera a imagem do fabricante e
ninguém sabe quem foi o iniciador da
empresa.

FG – A GM sempre foi considerada
como símbolo da vida empresarial

americana. Era – parece que, agora,
nem tanto – sólida como uma rocha.
O que há de bom e mau nisso? Com
o tempo, as empresas se tornam mais
conservadoras, moderadas, menos
agressivas. Isso é bom?

SAID – Acho que entre os fatores que
respondem pela longevidade das
empresas, o primeiro é a criatividade.
Falamos de automóvel: o automóvel
continua essencialmente o mesmo.
Mudaram as coisas adjetivas: motores
mais potentes, resfriamento, transmis-
são automática, mas intrinsecamente
é o mesmo. Então, um aspecto que
tem contribuído para a longevidade
das empresas é a criatividade: criar
novos produtos; descobrir, antes dos
outros, o que o consumidor realmente
quer. Depois, há questões como a
globalização, que veio para ficar. Não
há mais economias auto-suficentes.
Os americanos custaram a perceber
que, mesmo os produtos tradicionais,
que fabricavam – como geladeira,
automóveis, televisores –, estavam
sendo desenvolvidos em outros países.
E há globalização dos hábitos. Tenho
bisnetos tão sabichões em matéria de
eletrônica, que – quando tenho
dificuldades com o celular ou o
computador – recorro a eles. Outro
aspecto que evidencia a longevidade
das empresas é o que chamo de “pulo
do gato” – um passo ousado,
inesperado, surpreendente para os
concorrentes e que – de repente –
resolve uma situação de impasse.
Poderia citar dois casos brasileiros.
Um durante o governo do Itamar
Franco. A economia nacional estava

mal, a inflação parecia sem controle,
os consumidores sem coragem para
comprar itens mais caros; e a indústria
automobilística parecia diante de uma
crise. Vão os dirigentes da Anfavea
falar com o presidente, expõem,
pedem subsídios, apoios, cortes de
impostos etc. E o Itamar, que não tinha
resposta para nenhum desses itens,
disse: “Por que não lançam de novo o
Fusca que agradou a tanta gente?” O
Fusca foi relançado – junto com outros
carros de menor valor – que animou
o mercado. Depois veio o Plano Real,
que estabilizou preços e salários, e a
indústria automobilística brasileira,
hoje, fabrica mais de dois milhões de
carros por ano.

FG – O pulo do gato é a criatividade.

SAID – O segundo pulo do gato:
havia, no Brasil, duas empresas que
fabricavam cerveja e dividiam, entre
si, a maior parte do mercado: a
Brahma e a Antarctica. Estavam as
duas se digladiando, quando alguém
teve a idéia de que, em vez de brigar,
deveriam se unir e criaram a AmBev.
Aí, vem uma empresa européia,
adquire o controle da AmBev e leva a
marca Brahma para outros mercados.
Daqui a pouco, o Guaraná será uma
bebida tão comum quanto a Coca-
Cola e a Pepsi, em todos os mercados
mundiais.

FG – O pulo do gato aí – eu conheço
um pouco dessa história – é de um
homem chamado Jorge Paulo
Lemann, que foi o arquiteto de todas
essas fusões. Ele esqueceu tudo o que

SER MOÇO É MELHOR.
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a Brahma fazia e pensava e partiu para
novas soluções. A Antarctica mantinha
os laços com o passado, uma postura
mais tradicional, e acabou sendo
absorvida.

SAID – O curioso é que jamais
poderíamos imaginar que Antarctica
e Brahma pudessem se unir para
qualquer fim. Mas há outras coisas que
afetam a longevidade das empresas.
Uma delas, talvez mais marcante,
foram os computadores de mesa. O
Steve Jobs inventou um negócio
chamado Macintosh, com grande
potencial, mas não sei se por egoísmo
ou falta de visão comercial, ele
segurou as patentes, os processos de
fabricação. Aí a IBM veio com o PC,
teve a sabedoria de abrir a tecnologia
a quem quisesse utilizar e hoje –
apesar da preferência que os homens
de publicidade têm pelo Mac – o
mercado é dominado pelos PCs.
Perdeu a briga mas não perdeu a
qualidade. Hoje, a Apple caminha
para fazer a tecnologia do Mac
compatível com a do PC; o que não
sei se é bom ou ruim. Na mesma linha
da criatividade, temos os fabricantes
de software. Bill Gates é o homem
mais rico do mundo porque nunca
deixou que os consumidores ficassem
satisfeitos por muito tempo com os
produtos que têm. Você vai a uma loja,
hoje, compra a última versão do
Windows ou do XP, instala no seu
computador e fica orgulhoso de estar
em dia. Daqui a alguns meses, vem
outro, e graças à propaganda, sente-
se obrigado a comprar o novo modelo.

FG – E, nesse clima de renovação e
inovação, como se dão os executivos,
mais velhos?

SAID – Falando como uma pessoa de
85 anos: mal. Os velhos, com algumas
exceções, são pouco suscetíveis à
inovação. A tendência dos velhos é
segurar os cordões. Mas, hoje, nota-se
uma tendência à aglutinação de
empresas, formando grandes conglo-
merados. E isso as coloca diante de um
dilema, que é centralizar o controle,
como nós velhos fazíamos antes, ou
descentralizar. Até que ponto, a
companhia X, tendo um vice-presidente
para o Brasil, outro para o Cone Sul, ou
outro para a América do Sul etc., o
controle será solto ou apertado? Vemos
isso acontecer aqui no Brasil: uma
empresa com sede em São Paulo, filial
na Bahia, fábrica em Pernambuco, um
centro de comercialização no Rio de
Janeiro... Há de haver uma conciliação
entre a experiência dos mais velhos e a
ousadia dos mais jovens. É o equilíbrio
entre a prudência e a ousadia. Falando
em ousadia, há outro aspecto: para
progredir, uma empresa não pode ficar
esperando o que os outros devem ou
deveriam fazer – nem governo, nem
concorrentes. Os empresários brasi-
leiros são muito propensos a ficar
esperando o que o governo quer dizer,
e se mexem muito pouco.

FG – Você divide o seu tempo entre o
Brasil e os Estados Unidos. Como
sênior citizen, que você é, onde se
sente melhor, mais bem tratado?

SAID – Nos Estados Unidos. Antes do
Brasil, eles se tornaram uma sociedade
de idosos. Existe uma geração nos

Estados Unidos, de uma época que
eles chamam de baby boom – que é
o período do pós-guerra – quando
houve um surto de nascimento de
pessoas. Só que isso foi há 60 anos e
os baby boomers estão se aposen-
tando. Isso estimula o turismo, pois as
pessoas de idade vão-se refugiar na
Flórida. Outro ponto é que o conceito
de cidadania nos Estados Unidos é
mais universal do que aqui no Brasil.
Aqui, evocar o direito de cidadania é
um ato quase hostil. Isso faz com que
o idoso se sinta mais confortável lá
do que aqui. Ao mesmo tempo, nota-
se uma diferença muito grande entre
os Estados Unidos de hoje e o de 50
anos atrás na relação entre americanos
e não americanos – claro que lá existe
muito preconceito: ou você é branco,
ou é latino, ou afro-descendente etc.,
mas o preconceito, inclusive o de cor,
declinou muito nos Estados Unidos,
graças a atitudes de pessoas como
Martin Luther King, que foi as-
sassinado por um ato de racismo. Esse
ato mudou muito a disposição das
pessoas. E não é só a questão do
politicamente correto que envolve em
si um grau enorme de hipocrisia, mas
na convicção de que é isso mesmo.
Agora, na cidade de São Paulo, as
calçadas – graças, em grande parte, à
campanha de uma amiga, Lia Vaz –
começam a ter rampas para pessoas
deficientes. Acredito que a situação vai
evoluir também no Brasil.

FG – E outra coisa que você pode
testemunhar melhor do que ninguém:

O NOME GENERAL MOTORS SIGNIFICA
MENOS QUE O NOME CHEVROLET.
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como é ser idoso na vida pública?

SAID – Quando o Getúlio foi eleito
Presidente da República, havia muita
dúvida se ele ainda tinha capacidade
mental para dirigir o país. Coisa que
hoje não damos tanta importância,
haja vista o caso do Ulisses Guima-
rães, que manteve a capacidade
gerencial, de liderança política
enquanto viveu. Acho que hoje o fato
de a pessoa ter mais idade, na vida
política, já não é um estigma tão forte
quanto no passado.

FG – E no senado e nos ministérios
principalmente?

SAID – O senado é o lugar dos
seniores – dos idosos. Acho que há
dois caminhos. Um é a consolidação
de velhas lideranças – como Antonio
Carlos Magalhães, José Sarney, o
próprio Fernando Henrique. E a outra
vertente é a dos jovens, na medida em
que se deixem atrair pela disputa
eleitoral como instrumento de pro-
moção do bem-estar do povo.

FG – E o que dizem das empresas que
já cumpriram um longo ciclo de vida
– como uma Procter & Gamble,
Johnson & Johnson? Há alguns anos,
elas não mostram a mesma cria-
tividade.

SAID – É que hoje empresas como
Procter & Gamble não têm tanto
significado, mesmo para nós que
estamos no mercado. Há uma
dissociação entre o produto, a marca

do produto e o nome da empresa.
Faço duas perguntas: quem se lembra
do fabricante do Sonho de Valsa? E
Kibon? Quem é o dono da Bombril?
Não importa. Só que a Bombril era a
única presente no mercado, e era um
mercado aparentemente inexpugná-
vel. Daí aparece Assolan, vem e raspa
uma fatia do mercado da Bombril. Na
verdade, você tem de adivinhar o que
os consumidores vão querer amanhã.
Sem falar na moda que é essencial-
mente efêmera. O que apareceu no
desfile de hoje, daqui uma semana,
não existe mais. Mas, ao mesmo
tempo, tem-se o prestígio do nome do
idealizador, e na outra ponta, o
prestígio da criação. Nomes como
Dior, Yves San Lorain, Daslu são
objetos de sonho das pessoas e
indicação de status. Tenho experiência
de andar em shopping centers pelo
mundo. Ver os produtos que são ven-
didos nesses shoppings, sair de uma
loja para outra e encontrar uma
diferença de preço brutal entre dois
artigos, que ao leigo parece equiva-
lente, mas um dos quais tem marca.

FG – Vou pedir a você que comente
algumas citações que vou fazer. A
primeira é do Pirandello que disse:
“Um dos males da idade é que acaba-
mos adquirindo uma lucidez con-
tundente.” Nos tornamos tão lúcidos
que isso faz mal para nós e para os
outros.

SAID – Já fui objeto e vítima desse
tipo de lucidez. Até hoje tenho a
cabeça muito arrumada. De vez em

quando, esqueço de coisas recentes.
Mas aí vem uma lembrança dos
tempos da escola primária ou do
ginásio. E lembro-me com grande
clareza de temas que não têm a menor
aplicação prática na minha vida,
como, por exemplo, uma aula no
segundo ano do ginásio sobre Asoka
e o budismo. Não sei mais quem é o
Asoka – sei que foi um dos fundadores
do budismo, e sei pouquíssimo sobre
o budismo. Outro dia, estava no
shopping, foram buscar o meu carro
e disse: não lembro a marca do meu
carro. É cinza com chapa tal. Quando
o sujeito estava indo buscar, disse: é
um Subaru cinza.

FG – Outra citação é do Roberto
Duailibi, que disse: “A gente começa
a ficar velho quando deixa de divertir-
se”.

SAID – Acho que ele tem razão
porque divertir-se significa não dar
demasiada importância às coisas
comuns da vida. Significa, sobretudo,
não se preocupar com coisas para as
quais você não tem solução. Costumo
dizer que sou parte da solução e não
parte dos problemas que afetam o
cotidiano, no sentido de que, dado
um problema, procuro resolvê-lo. E,
com isso, me divirto. Divirto-me muito
também vendo pessoas à procura de
respostas evidentes a perguntas do
cotidiano. Não sou de dar garga-
lhadas, mas rio intimamente das
situações cômicas, e procuro ver o
lado bom e cômico das coisas.

FG – Finalmente, o Jorginho Guinle
disse uma vez que ele já tinha sido
pobre e rico, e achava que o melhor
era ser rico. Você já foi moço e agora
é velho. O que é melhor?

SAID – Ser moço é melhor, e vou dar

COSTUMO DIZER QUE SOU PARTE DA
SOLUÇÃO E NÃO PARTE DOS
PROBLEMAS QUE AFETAM O COTIDIANO.
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um exemplo. Durante dez anos
tivemos um apartamento em Miami,
onde íamos 4 a 5 vezes por ano. Até
que um dia, receosos de que com a
idade, pudéssemos ter um problema
lá e não pudéssemos resolver
sozinhos, decidimos vender o
apartamento. Na semana passada,
estivemos em Punta De Leste. E disse
a ela: que pena. Se tivéssemos 30 anos
a menos, valeria a pena comprar uma
casa ou um apartamento aqui, para
vivermos o resto de nossas vidas, por
causa das condições da qualidade de
vida de lá que são infinitamente
melhores do que em São Paulo. Por
isso acho que ser jovem é melhor do
que ser velho.

ENTREVISTA
JOSÉ MINDLIN

O paulista JOSÉ MINDLIN nasceu
em 1914. É diretor de tecnologia da
FIESP. Foi Secretário de Cultura no
governo de São Paulo, de onde se
demitiu  em 1975, após a morte do
jornalista V. Herzog e do metalúrgico
Manuel Fiel Fº – na ditadura militar. É
conselheiro de fundações culturais e
centros tecnológicos e presidente do
Conselho Editorial de O Estado de S.
Paulo – onde, aliás, iniciou sua carreira
como repórter. Em 1932, entrou para
a Faculdade de Direito do Largo de S.
Francisco, militando durante 15 anos
como advogado, o que lhe abriu a
oportunidade de fundar, com outros
sócios, a Metal Leve – uma das mais
bem-sucedidas empresas brasileiras,
na fase de industrialização. Consi-
derado o maior bibliófilo do país, hoje
dedica-se em tempo quase integral a
gerenciar – mas, principalmente, amar
a sua biblioteca de 30 mil volumes,
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que – na apreciação de Pedro Correa
do Lago, livreiro e colecionador – é
de tal qualidade, “que não seria
possível recriá-la nem por 1 bilhão de
dólares”...

FG – Apesar de a nossa população
estar envelhecendo – como em todo
o mundo – uma pesquisa da revista
Exame mostrou que a idade média dos
presidentes e diretores das grandes
empresas brasileiras está entre 45 e 50
anos. Será que – nas empresas pelo
menos – essa tendência ainda não se
está fazendo sentir?

MINDLIN – Pelas empresas, não
saberia responder – apenas pela
experiência pessoal. Creio que há uma
tendência de utilizar mais jovens na
alta administração porque, de modo
geral, as pessoas idosas não acom-
panham o cada vez mais acelerado,
desenvolvimento tecnológico; e as
novas técnicas de administração e na
comunicação também influem nas
empresas e os mais idosos, de modo
geral, não acompanharam. E não é
fácil, mesmo, porque o ritmo é muito
acelerado – a inovação e a obso-
lescência estão cada vez mais
próximas. Embora procure estar bem
informado, vejo-me, muitas vezes,
perplexo diante das mudanças que
estão ocorrendo. Há 20, 30 anos, a
duração de vida média estava perto
dos 60 anos. Então, 50 anos era o
coroamento de uma vida. Falei 30
anos, mas talvez seja um pouco mais,
pois foi na segunda metade do século
XX – depois da guerra – que realmente
começaram as mudanças. As pessoas
que dirigiam as empresas se
aposentavam mais cedo e isso
permitiu aos mais jovens ascender aos
cargos de responsabilidade. É uma

situação complexa e não creio que
haja uma só solução correta. Costumo
dizer que os problemas realmente
difíceis de resolver não são entre certo
e errado; mas entre o certo e o mais
certo – e os dois lados têm uma parcela
de razão. Nos anos 50 – em que a
média de vida era da ordem de 60 –
os diretores de 50 anos eram exceção;
a empresa familiar predominava. O
patriarca era o diretor, e se vivesse
muito mais, continuaria a ser o
presidente – com auxiliares – mas com
uma estrutura completamente
diferente – o mundo era mais
tranqüilo, com idéias e invenções que
duravam 10, 20 anos; não havia a
efervescência tecnológica dos últimos
50 anos. O desenvolvimento
tecnológico segue um ritmo tão
acelerado que uma idéia válida hoje,
amanhã pode não ser mais aplicável.

FG – O Sr. fala das mudanças
tecnológicas – mas e as mudanças dos
valores, não lhe chamam a atenção?

MINDLIN – A questão de valores
mudou por outros fatores também. A
inflação, por exemplo, fez
desaparecer o conceito do que são os
valores materiais estáveis. Então, por
força da inflação, havia aquele anseio
de ganhar mais depressa e poder
guardar e manter uma fortuna, e o
dinheiro passou a ser um objetivo
quando devia ser um mero
instrumento. E assim os valores éticos
vão desaparecendo – o fim justifica
os meios. Vê-se muito isso na
administração empresarial. Mas,
alguns, daquela época, com 50 anos,
continuaram e procuraram acom-

panhar e se informar, ter outras
atividades. Muitos se viram comple-
tamente frustrados, eram compulso-
riamente aposentados, e se não
tivessem um interesse fora do trabalho,
decaiam rapidamente. Sua pergunta,
se esses administradores mais velhos
não são um problema para a geração
mais nova, tenho a impressão de que
isso ainda não é a regra: uma pessoa
de 80 anos em plena atividade
profissional...

FG – O Sr. era um exemplo para
jovens executivos, como eu era.
Entretanto, de repente, resolveu passar
sua empresa – a Metal Leve – aos seus
sucessores e dedicar-se a uma
atividade talvez mais nobre, mas
completamente diferente. Como
aconteceu isso?

MINDLIN – Na minha vida, o acaso
teve um papel muito importante.
Nunca tinha pensado em ser
empresário. Formei-me em direito, em
1936, e advoguei até 1950. Foi um
grupo de clientes que planejou criar a
Metal Leve – contavam com uma fonte
de financiamento que, na última hora,
falhou. Eu tinha redigido, para eles,
uma opção para a compra de um
equipamento com assistência técnica
de um fabricante alemão. Mas não
conseguiram o capital. Vieram
comunicar-me a desistência. Perguntei
se era porque achavam que o negócio
não era tão bom quanto imaginavam,
ou se era pelo capital. Disseram que
por causa do capital. Eu tinha um
amigo diretor de um banco mineiro e
– tanto ele quanto eu – queríamos
construir alguma coisa que não fosse

NUNCA TINHA PENSADO EM SER EMPRESÁRIO.



HOMERO, SAID, MINDLIN

71 M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 5  – R E V I S T A  D A  E S P M

exclusivamente pessoal, alguma coisa
que pudesse funcionar indepen-
dentemente de nós. Quando esses
clientes disseram que iam desistir do
projeto, eu disse; “Acho que consigo
esse capital”. O meu amigo recebeu
um dos meus clientes, viu o projeto e
conseguiu o capital. Assim, formou-
se a Metal Leve e eu fiquei na posição
de fiador deste meu amigo, perante
os meus clientes, e dos meus clientes,
perante o amigo que conseguira o
capital. Virei empresário. A advocacia
deu-me flexibilidade mental – ficamos
conhecendo a natureza humana. E
isso me ajudou na parte de admi-
nistração que não tinha estudado. O
grupo que se formou estava interes-
sado em fazer coisas bem feitas e
difíceis, que não pudessem ser feitas
por qualquer pessoa.

JR – Quanto tempo ficou à frente da
Metal Leve?

MINDLIN – Durante os primeiros 20
anos, a administração era colegiada;
depois fiquei mais 20 e poucos anos.
Com nosso grupo, a  Metal Leve durou
46 anos. A desistência foi muito difícil
de aceitar. A venda da empresa – do
ponto de vista emocional – foi
traumática, porque começamos do
zero e chegamos a ser uma empresa
representativa.

JR – Há quanto tempo o Sr. deixou a
Metal Leve, para dedicar-se a outras
atividades?

MINDLIN – Nunca deixei-me
envolver totalmente pela Metal Leve;
eu exercia as outras atividades em
paralelo. Procurava – isso sim – não
trazer os problemas para casa.
Chegava determinada hora, ia embora

e deixava para resolver o problema no
dia seguinte. Sou um otimista
incorrigível. Até hoje, quando
acontece um contratempo, minha
primeira reação é não ficar deses-
perado e achar que podia ser pior.
Tudo pode ser resolvido, com bom-
senso, diálogo e olhando as coisas a
longo prazo. Na empresa, logo senti
a importância do desenvolvimento
tecnológico, independentemente da
assessoria técnica que recebíamos de
fora.

FG – Vocês souberam criar uma
imagem corporativa sólida, uma
marca forte. Havia alguém lá dentro
que pensava em termos de mercado.

MINDLIN – Eu e o Adolfo Buck.
Infelizmente, sou o último sobre-
vivente.

JR – Na mesa-redonda que fizemos
sobre este assunto, uma jovem – de
origem oriental – observou que as
pessoas não deviam se ater a uma só
atividade. O Sr. falou da sua atividade
como advogado, como empresário, e
li comentários seus sobre literatura
absolutamente “profissionais”. Como
vê essa sua pluralidade?

MINDLIN – Isso é uma coisa pessoal;
não tem receita. Mas nasci e cresci
num ambiente cultural. Boa parte do
que eu ganhava era destinada para a
construção da biblioteca, que está
com 38 mil títulos. Meus pais gos-
tavam muito de artes plásticas. Eu
também gosto, mas acho que herdei

a paixão deles dirigida para livros.
Comecei a formar a biblioteca com
13 anos – e ela completa 78 este ano.

JR – Como começou o seu interesse
pela leitura?

MINDLIN – Pela ficção, mas logo
pela história. Aos 13 anos, recebi de
uma tia uma história do Brasil escrita
no século XVII por Frei Vicente
Salvador. Foi o que marcou o meu
interesse e resultou na formação da
minha “Brasiliana”, metade da bi-
blioteca é sobre assuntos brasileiros...

FG – Um dos primeiros livros que li,
aos 11 anos, do Stefan Zweig, foi
Brasil, país do futuro. Ganhei como
prêmio de um trabalho escolar.

MINDLIN  – Hoje pode-se falar que
o Brasil é um país do futuro, mas
também é um país do presente e ainda
pode ter muito mais. A Europa não tem
o que progredir muito mais.

JR – O Sr. é empresário, bem-
sucedido, vem de uma família onde
cresceu com livros e obras de arte –
portanto, um homem culto. Mas
vivemos hoje em um mundo em que
temos pessoas bem-sucedidas – Bill
Gates e o nosso presidente Lula, por
exemplo – que se vangloriam de não
ter tido formação escolar e até de não
terem lido nada.

MINDLIN – Houve muitos por-
tugueses analfabetos que fizeram
fortuna no Brasil. Mas era uma coisa

UMA IDÉIA VÁLIDA HOJE,
AMANHÃ PODE NÃO SER MAIS APLICÁVEL.
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quase que acidental. Na nossa
empresa a ética foi importante desde
o primeiro dia – não havia caixa dois;
nos primeiros 20 anos tínhamos um
pró-labore que não era nada espe-
tacular – era o que a legislação
permitia. E tudo que a empresa
produzia de lucro era reinvestido.
Procurávamos ter solidez financeira,
qualidade de produção, recursos
humanos tratados como gente e não
como números. Depois, até la-
mentamos o crescimento porque nos
primeiros anos conhecíamos todos.
Depois cresceu, chegamos a ter 7.200
funcionários. Mas eu lia desde
pequeno, porque era muito ligado ao
meu irmão mais velho, Henrique
Mindlin, que foi um grande arquiteto.
Descobrimos o mundo juntos. Muita
coisa que ele lia aos 16 eu lia aos 12.
Eu corria os sebos de São Paulo,
porque não queria pedir dinheiro aos
meus pais. Os sebos eram todos no
centro da cidade e eu percebi que
viviam isolados uns dos outros e que
os preços variavam muito. Eles
marcavam o preço de venda de
acordo com o que tinham pago, sem
se preocupar com a raridade. Um
vendia por 5 o que o outro vendia por
30, até 50. E o que vendia por 50
também vendia por 5 o que o primeiro
vendia por 30. Percebendo isso, pedi
um pouco de dinheiro ao meu pai, e
comecei a comprar os livros de 5 e
10, levava para o outro, deixava em
consignação e quando ele vendia,
creditava os 30% de comissão, e
retirava a minha parte em livros.
Depois de três meses, tinha crédito em

todos os sebos da cidade e comprava
meus livros sem desembolso. Isso
durou pelo menos uns três anos.
Depois os sebos começaram a
aprender... Mas comprei muitos livros
pagos pelos livreiros.

FG – Sobre a tendência dos jovens
em não aproveitar a experiência dos
mais velhos, há livro de Dino Buzatti
– O deserto dos tártaros – que começa
com o personagem do jovem tenente,
que acabava de sair da academia
militar, e ia – a cavalo – para a fortaleza
do deserto. Pouco antes de chegar, ele
cruzou com um velho oficial que
havia passado 30 anos lá dentro. O
jovem não troca palavras com o velho,
faz continência e continua – e acaba
cumprindo a sua sina: 30 anos de
frustração e desapontamento. Se o Sr.
fosse o velho oficial, teria dito alguma
coisa ao jovem?

MINDLIN – Eu diria: “Se quiser
experimentar, experimente, mas não
fique; tente outra coisa”. Vocês me
colocam numa posição um pouco
constrangedora por falar de mim
mesmo – mas quando aparecia um
moço querendo um lugar na empresa
– muitas vezes, era o primeiro
emprego – havia freqüentemente a
reação dos outros de “não entregar
essa responsabilidade a um moço”. Eu
achava que devia – orientando e
acompanhando, tolerando o erro e
formando as pessoas. Começamos a
receber estagiários das escolas de
engenharia, criamos um prêmio Metal
Leve, e recebíamos muitos estagiários,

dos quais aproveitávamos poucos.
Mas tivemos, em postos de
responsabilidade, pessoas com vinte
e poucos anos e isto foi um dos
elementos de força da Metal Leve.
Quando recebi, do Conselho de
Administração, o título de professor –
e profissional emérito – disse no meu
discurso: “Vocês estão enganados; eu
sou um profissional empírico”. Agora,
uso a cabeça e acredito na juventude
– até hoje – tenho um contato muito
bom com os jovens, através da leitura,
orientação de vida...

JR – São os jovens da sua família?

MINDLIN – Alguns –  e alguns
amigos de netos que vêm aqui, jovens
estudantes. Brinco, às vezes, que se
fosse do século XIX, seria chamado
de conselheiro – como os personagens
de Machado de Assis. E eles falam até
de problemas matrimoniais,
separação etc. Converso com eles,
procurando orientá-los. Vou festejar,
este ano, 67 anos de casamento – um
casamento curtido, um prazer de vida.
Há problemas, mas é preciso querer
resolver. Sempre digo: “Procurem se
compreender; casamento não é uma
luta de poder”. Já consegui que vários
casais se reconciliassem. Mas há
situações de tanta incompatibilidade,
que eu citava uma frase do Fausto “É
melhor um fim com horror do que um
horror sem fim”. Tudo depende da
gravidade dos problemas. Mas – como
advogado – sempre acreditei mais no
diálogo. Ao invés da imposição, a
conciliação. Só chegava ao processo
quando não havia alternativa. Um
cliente perguntou-me, certa vez: “Do
que o Sr. vive, se é contra os
processos?” Respondi: “Vivo do que
ganho na conciliação”. O processo

DEPOIS DE TRÊS MESES, TINHA
CRÉDITO EM TODOS OS SEBOS DA CIDADE.
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fazia mais mal ao cliente do que ao
processado. Então, é melhor um mau
acordo do que uma boa demanda.
Isso eu aplicava na empresa, também,
no contato com os gerentes, os
subalternos. Trabalhava com o que eu
chamava de “porta aberta”. Qualquer
um podia vir falar comigo para
queixar-se de alguma coisa, eu
anotava e dizia: “Não posso resolver
isso, passando por cima de seu chefe,
mas vou conversar com ele”. Então,
muita coisa se resolvia. Processos
trabalhistas, tínhamos pouquíssimos;
as greves só começaram a existir
quando vieram as greves políticas. Eles
não faziam contra nós; era contra o
sistema. Lembro-me que, uma vez, os
operários entraram e ficaram de pé,
junto à máquina, sem produzir.
Quando chegou a hora do almoço,
veio o gerente perguntar se era para
dar almoço a eles. E eu disse: claro
que sim. Não estão lá contra nós. O
jornalista Humberto Werneck certa
vez perguntou-me: “Olhando para
trás, o que lhe dá mais satisfação? A
sua biblioteca ou a Metal Leve?”
Respondi: “A Metal Leve foi uma
experiência gratificante porque
conseguimos, realmente, fazer um
bom trabalho – mas foi um trabalho
de equipe. A biblioteca, eu fiz sozinho.
Tudo que está aí tem uma razão de
ser. É um interesse central de vida, que
me deu grandes satisfações. No
primeiro ano de Metal Leve, o
alumínio ainda não era produzido no
Brasil; tinha de ser importado. E o dólar
de importação era de Cr$ 18.72, mas
o dólar no mercado paralelo estava
em 30, 40. Então, qualquer diferença
de importação era lucrativa. Houve
um princípio de corrupção, na Cacex,
até compreensível. Uma licença era
lucro certo. Eu ia lá duas, três vezes

por semana e faziam-nos esperar
horas, às vezes, para nos receber. As
empresas estrangeiras tinham
despachantes que davam dinheiro e
obtinham licença. Eu aproveitava esse
tempo para ler – li toda a obra de
Balzac nas salas de espera – e acabava
conseguindo a licença. Mas fazíamos
questão  de não ter corrupção de
forma alguma.

FG – Isso se chama “responsabilidade
social”, que agora está na moda...

MINDLIN  – Tenho satisfação de falar
disso. Há mais de 30 anos, afirmo que
a empresa não é um objetivo em si
mesma; é um instrumento de
desenvolvimento social. Ela tem de
funcionar bem, ter lucro para poder
cumprir essas responsabilidades. Mas
ela não é um objetivo em si mesma –
e essa idéia agora está pegando. Sou
um cético que acredita em catequese.
Precisamos pregar idéias, que um dia
pegam. Nos anos 50, por exemplo,
ninguém acreditava em exportação de
produtos manufaturados.

Eu tinha também o apoio dos meus
companheiros na atividade cultural.
Quando a Metal Leve fez 25 anos,
propuseram um grande jantar. E eu
disse: “Jantar, coquetel, as pessoas vão
por obrigação e logo esquecem.
Vamos fazer uma comemoração
menos efêmera”. Lembrei-me da
Revista de Antropofagia – um dos
documentos mais importantes do
modernismo – e fizemos uma edição

em fac-símile, que teve um grande
sucesso. Fomos uma das primeiras
empresas a fazer publicações de livros.
Fizemos publicação de arte, tudo
relacionado com o modernismo e a
Metal Leve ficou muito conhecida
pela atividade cultural. Isso beneficiou
a imagem da empresa, mais do que o
produto – que ficava dentro dos
motores e não tinha qualquer
sedução. Tive uma assessora de
comunicação social – May Nunes de
Souza – que acompanhou quase toda
a carreira da Metal Leve, e eu dizia a
ela: “Queremos criar uma boa
imagem da empresa, mas com duas
condições básicas: a imagem tem de
corresponder à verdade – simpatia
paga não nos interessa. Vamos ter uma
relação aberta com a imprensa”.
Comecei minha vida como jornalista
– aos 15 anos era redator do Estado.
Fui o redator mais jovem do Estado, e
aprendi a escrever, porque o jornal
exigia uma linguagem correta,
simples, acessível ao público médio.
Fiquei conhecendo os bastidores da
sociedade e da política. Passei quatro
anos no Estado e foi uma escola
insubstituível. Foi onde eu conheci as
agruras de ser repórter; de modo que,
quando estava na Metal Leve ou na
Secretaria de Cultura, Ciência e
Tecnologia do governo Paulo Egídio,
eu sabia as dificuldades por que
passara o repórter que vinha conversar
comigo. E também o que era – para
ele – uma verdadeira notícia, diferente
da informação que só interessava a
nós... ESPM

HÁ MAIS DE 30 ANOS, AFIRMO QUE A EMPRESA
NÃO É UM OBJETIVO EM SI MESMA; É UM
INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.


