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Na noite de terça-feira, encostado num canto do balcão do hall de entrada da Churrascaria Bassi, 
com uma caneca de chope na mão, o suíço Dominik Maurer, diretor financeiro da T-Systems do 
Brasil aguardava, tímido e concentrado, o início de um evento inusitado promovido pelo Grupo de 
Líderes Empresariais (Lide).  
 
Esta associação reuniu, naquele dia, um seleto grupo de 80 presidentes e vice-presidentes de 
grandes empresas para uma palestra sobre como fazer um bom churrasco. O mestre de 
cerimônias da noite foi o expert em carnes, Marcos Bassi. Mas a palestra foi apenas o charme 
extra da noite, que tinha como objetivo principal fortalecer as relações profissionais e pessoais 
dos participantes.  
 
Em uma mesa, próxima ao executivo suíço, divertiam-se Marcelo Toledo, presidente da Puig 
Brasil, e Iñigo Fresneda, diretor comercial da transportadora de valores Prosegur. "Não quero falar 
de trabalho neste momento, não estou aqui para networking. Quero aproveitar este encontro para 
comer e me divertir", disse Fresneda, espanhol que mora há três anos no Brasil. Ao mesmo tempo 
em que puxa um cartão de visitas do bolso, entregando-o para o colega que acaba de conhecer - 
Marcelo Toledo -, levanta sua taça de espumante para um brinde. "Falar de negócios aqui está 
proibido", brinca o espanhol bem-humorado. Ele afirma que encontros como este, promovido pelo 
Lide, alavancam a carreira de um executivo, pois, assim, é possível mostrar a "cara", ou seja, 
conhecer outros profissionais.  
 
Marcelo Toledo balança a cabeça concordando com Fresneda. A mesinha na qual estão sentados, 
rapidamente, vai se enchendo de homens bem-vestidos. A primeira coisa que fazem ao sentar-se, 
no entanto, é tirar a gravata, o paletó e chamar o garçom para um chope. "Este tipo de encontro 
é de extrema importância para que possamos transitar entre os iguais. Não é como um almoço de 
negócios. Aqui o negócio é secundário, apesar de acabarmos quase sempre falando de negócios", 
diz Toledo.  
 
Ao seu lado, de repente, senta-se o tímido Dominik Maurer, o suíço da T-Systems. Apresenta-se 
aos companheiros e, concentrado, começa a prestar atenção no bate-papo da mesa, algo mais do 
que inusitado para um grupo de presidentes e vice-presidentes de grandes empresas: moda entre 
executivos.  
 
Maurer dá um gole em seu chope, vira para a reportagem da Gazeta Mercantil e diz: "Vim aqui 
para falar sobre negócios e nada mais. Estes encontros são excelentes para isso. Não estaria aqui 
para outra coisa", observa, sério, sentindo-se um peixe fora d'água entre os homens ao seu redor. 
Do outro lado da mesa, as discussões são acaloradas. Entre um gole no chope e uma "lingüicinha" 
de aperitivo, executivos falam de futebol, da renúncia de Fidel Castro, de cortes de carne e, do 
mercado financeiro, enquanto tiram do bolso cartões de visita para oferecer aos vizinhos.  
 
O sorridente João Doria Jr. - nome à frente do Lide -, recebe pessoalmente cada um dos 
convidados. Ele está na porta da churrascaria com o também sorridente Marcos Bassi. 
"Relacionamento é a palavra-chave para tudo na vida. Um executivo tem que cultivar o 
relacionamento para que o mercado o reconheça. Isso ajuda a criar oportunidades. Além do mais, 
brasileiros apreciam encontros informais, nos quais a relação afetiva é supervalorizada", diz Doria. 
"Em torno da boa mesa as coisas fluem de forma muito agradável, o diálogo e as discussões vão 
muito bem com um bom corte de carne e uma taça de vinho", completa Bassi, o anfitrião.  
 
Dalton Gobato, vice-presidente da consultoria Proudfoot concorda. "Além de representar 
confraternização, estes encontros ajudam no diálogo sobre discussões importantes. Estes dias, 
tive um encontro de negócios com um executivo da Vivo. Dias depois, encontrei-o informalmente 
para um jantar. A segunda reunião rendeu tanto quanto a primeira, ou até mais", informa.  



 
A confraria está quase completa, quando chega Chieko Aoki, executiva do Blue Tree Hotels, única 
presença feminina no evento. Sem se intimidar, ela cumprimenta Doria e diz que o evento une o 
útil ao agradável. "É business com relax. É como se estivesse em um jantar na sala de minha casa 
entre pessoas muito próximas", comenta.  
 
O papo está animado quando Bassi passa pelo lounge improvisado no hall de sua churrascaria, 
onde estão todos os executivos convidados. Bate palmas e diz: "Vamos subir minha gente, o 
jantar vai ser servido."  
 
Apressados, os executivos o obedecem. Logo, estão todos acomodados ao redor de uma grande 
mesa em forma de U. Após algumas palavras de Doria sobre a importância da confraternização 
entre pessoas que formam o Lide, chama Bassi para sua palestra sobre cortes de carne. O 
churrasqueiro vai para a frente da mesa e pergunta: "Sabem o que é essencial para se fazer um 
bom churrasco? Deixar os convidados com muita fome", responde.  
 
Os executivos dão uma gargalhada em uníssono e fazem um brinde. "Sensacional encontrar 
colegas de forma tão informal. Oportunidades assim são raras. Quando aparecem, é preciso 
aproveitar e brindar", finaliza Marcelo Toledo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


