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O diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Flávio Bandiera, é também 
o presidente da Agência Fellows, que possui uma unidade chamada Rodada de Negócios que 
reúne representantes de empresas para uma rápida conversa que pode terminar na troca de 
cartões e na criação de contatos comerciais. Essas rodadas já movimentaram R$ 80 milhões, 
segundo estimativas da Fellows. Em entrevista exclusiva ao programa "Panorama do Brasil", 
uma parceria do DCI com a emissora TVB e com a rádio Nova Brasil FM, Bandiera explicou o 
funcionamento das rodadas e de outros negócios feitos em sua empresa. A entrevista foi 
comandada pelo jornalista Roberto Müller e teve a presença de Márcia Raposo, diretora de 
Redação do DCI, e de Milton Paes, da Nova Brasil FM. 
 
Roberto Müller: O que são essas rodadas de negócios? 
 
Flávio Bandiera: A rodada de negócios é bastante antiga e sofreu evoluções significativas, até 
por conta de tecnologia disponível hoje em dia. Ela nasceu em 1995, com um grupo de 
empresários que, em visita à feira de Córdoba, na Argentina, viram algo muito semelhante ao 
formato. Eles trouxeram para o Brasil e desde então temos desenvolvido melhorias para que 
aumente o número de reuniões e também se estabeleçam contatos de negócios para os 
participantes. É uma modalidade na qual, em um único ambiente, empresas de grande porte 
têm produtos que elas querem conhecer novos fornecedores, e os participantes, que estão lá 
para vender os seus produtos, seja para as empresas-âncoras, seja para eles mesmos. Isso 
tem gerado resultados bastante significativos. Essa cifra de R$ 80 milhões é uma estimativa de 
quanto todas as rodadas tenham gerado. 
 
Roberto Müller: Quantas rodadas foram feitas? 
 
Flávio Bandiera: Tivemos 20 rodadas já realizadas, mas ano passado é que o volume foi 
significativo: metade dessas rodadas foram feitas em 2009. 
 
Márcia Raposo: Elas têm uma amplitude regional ou são abertas ao exterior também? Como se 
forma esse público que interage nessas rodadas? 
 
Flávio Bandiera: Realizamos as rodadas em municípios em que o centro das indústrias convida 
grandes empresas, sejam multinacionais ou empresas-âncora. Os participantes são empresas 
locais, estaduais, nacionais. Internacional nós tivemos uma única rodada realizada em um 
Encontro de Comércio Exterior (Encomex) em Campinas. O projeto existe, mas precisa de 
algumas modificações, como, por exemplo, tradução, definir melhor o que se quer comprar e 
vender. O pessoal vem de fora e todo mundo quer vender, ninguém quer comprar nada e fica 
complicado realizar os negócios. 
 
Roberto Müller: Campinas é uma região pujante, que cresce a cada ano. Muitas empresas até 
deixam a região metropolitana de São Paulo e vêm para a região metropolitana de Campinas. 
Hoje parece que há empresas que não deixam de participar de nenhum tipo de rodada - se 
tiver rodada em Presidente Prudente ela estará lá, se tiver rodada em Barretos, estará lá. Por 
que isso acontece? Porque elas descobriram que é um grande meio de contatos, um jeito de 
divulgar os produtos? 
 
Flávio Bandiera: Cada vez mais pessoas acompanham onde quer que as rodadas vão. Isso 
significa que a pessoa entende o formato da rodada, que ali consegue desenvolver ao máximo 
contatos de negócios, ali não se desenvolve nenhum pedido. Não se faz negociação de venda e 
compra ali, se faz uma primeira abordagem de contato comercial. Saber o que se compra, o 
que se vende, quem é, se tem qualificação para fornecer à empresa. É um contato mais leve. 
O participante entende que em uma tarde de negócios de quatro horas ele pode sair com até 
60 cartões de contato comercial, seja de multinacionais ou de participantes. Aquilo se torna, 
para ele, o principal foco de desenvolvimento de novos clientes. E por isso temos cada vez 
mais as pessoas acompanhando o desenvolvimento das rodadas. Eles nos acompanham 



porque mudam as empresas-âncoras, que são regionais, e então começam a abrir novos 
negócios também. 
 
Roberto Müller: Tem outra questão que não podemos esquecer: a da empresa que sabe 
quanto custa fazer um contato e muitas vezes não consegue com uma empresa forte. Então 
entendo que a rodada de negócios é uma oportunidade para a empresa que tem dificuldade 
para chegar em uma grande e dizer "eu existo, estou aqui, tenho condição de atender". Um 
dos focos principais da rodada de negócios foi muito por aí. 
 
Flávio Bandiera: É, as pessoas começam a entender que o tempo e o custo que elas têm para 
realizar esses contatos dentro da rodada é menor do que o deslocamento delas. A rodada gera 
um ambiente muito agradável. Elas sabem que os contatos serão rápidos. O ambiente fica 
leve, gostoso. Elas conversam de uma forma que não poderiam em outro local. Se eu for a 
uma empresa tentar uma reunião com o responsável de compras, ele estará lotado de 
atividades e mal vai conseguir agendar; é diferente de estar disponível em um local e fazer 
uma troca de cartões, perguntar quem é o fornecedor dele no segmento e ele falar 
abertamente. Então é assim, o clima é que propicia essa frequência cada vez maior da 
participação nas rodadas. Existe uma brincadeira que surgiu em uma rodada. Ela acaba sendo 
um benefício ecológico, porque as pessoas que lá estão fazendo os relacionamentos comerciais 
não estão rodando, gastando e poluindo. É uma brincadeira, elas têm seu benefício, mas não 
chega a tal ponto. 
 
Márcia Raposo: Senão você já ia vender até crédito de carbono também... 
 
Flávio Bandiera: Já se pode até negociar crédito de carbono nas rodadas (risos). 
 
Márcia Raposo: Você está realizando rodadas com grandes compradores, com seus potenciais 
fornecedores. Este é um modelo que você pensa em replicar fora de São Paulo? 
 
Flávio Bandiera: Ano passado tivemos a visita da Federação das Indústrias de Minas Gerais, do 
Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Vieram os departamentos de eventos, de 
desenvolvimento de negócios, e nos visitaram nas rodadas de negócio para ver o formato. 
Existe uma negociação preliminar com esses estados para a realização das rodadas. Aí é muito 
particular de cada federação a aceleração desse negócio ou não. Mas já houve visita, já houve 
proposta, agora é uma questão só de tempo. 
 
Márcia Raposo: A indústria é muito pujante nesse tipo de negócio. Ela é muito participante? 
Ouvi você falando muito sobre federação de indústrias. É uma coisa muito atrelada ao ramo 
industrial? 
 
Flávio Bandiera: Não, não é. Temos de admitir que o Ciesp e a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) são as entidades de representação da categoria mais organizadas 
que temos. Talvez por isso a gente tenha também uma afinidade maior, e um 
desenvolvimento maior através do Ciesp. Mas isso não está restrito. Outras entidades também 
fazem rodadas. 
 
Roberto Müller: As associações comerciais -que no interior em geral são muito fortes- também 
podem fazer parcerias com vocês? 
 
Flávio Bandiera: Podem. Elas podem desenvolver para vender os produtos localizados. O Rio 
Grande do Norte fez uma rodada conosco aqui, em São Paulo, para expor toda a sua produção 
artesanal. Os formatos são diversos e podem ser adaptados para atender o contato. A rodada 
não faz negócios, mas contatos comerciais. 
 
Roberto Müller: Você disse que nessas rodadas os encontros são rápidos. As pessoas 
conversam entre si por alguns minutos apenas? 
 
Flávio Bandiera: Sim, existe um software que faz o melhor aproveitamento do tempo durante 
um dia da rodada, e as reuniões são de no máximo dez minutos. Mesmo assim, quando se 



entende o formato, não se utiliza nem dez minutos: utiliza-se menos do que isso porque se 
quer fazer o máximo de contatos para posteriormente fazer um agendamento de visitas. 
 
Roberto Müller: Em uma tarde dá para fazer 60 contatos distintos? 
 
Flávio Bandiera: Sim. Você tem oficialmente 24 reuniões, mas criamos uma modalidade 
chamada Encaixe que não tão organizada quanto o agendamento, mas consegue atender a 
todo mundo que quer se falar. 
 
Roberto Müller: Você colocou essa questão agora, tem um grande amigo seu -que também é 
um grande amigo meu, que é o José Henrique Toledo Corrêa- que colocou o seguinte: "Você 
imagina aquele cara que quer porque quer aquela empresa. Aí ele vai e consegue. Gastou com 
celular, com pedágio, gastou tempo, ficou esperando. Na hora de ser recebido, o cara diz 
'Olha, sinto muito, mas não vou poder te receber agora, porque infelizmente teve uma reunião 
de emergência', e o cara sai frustrado com todos aqueles gastos." 
 
Flávio Bandiera: Isso infelizmente acontece no mundo corporativo. Então, tanto para o 
participante quanto para o âncora são espetaculares os contatos que se faz. 
 
Roberto Müller: Sobre as outras coisas que sua agência faz em Campinas, por que em 
Campinas e não em São Paulo? Você quase quebra um paradigma. 
 
Flávio Bandiera: A região de Campinas é muito interessante e também muito particular. É uma 
grande cidade, mas ainda não tem o desenvolvimento comercial que São Paulo tem. Concentra 
um parque industrial bastante diversificado, é um polo industrial muito interessante, e que nós 
estabelecemos como base de operação da nossa agência. A gente enxerga que as 
oportunidades de negócio têm as suas proporcionalidades. São Paulo, pelo tamanho, gera 
negócios muito mais agressivos e rápidos. As regiões em desenvolvimento, como Campinas, 
possuem não só bons clientes como bons negócios. A gente brinca que a distância de 
Campinas para São Paulo é menor do que de São Paulo para Campinas, porque existe muito 
negócio desenvolvido em São Paulo, então as agências acabam não indo para o interior. 
Diferente de Campinas, que eu atendo clientes de São Paulo. 
 
Milton Paes: Você atende clientes de São Paulo? 
 
Flávio Bandiera: Sim. Também tenho clientes que têm unidades industriais espalhadas pelo 
Paraná, e também atendemos Manaus. Ou seja, a diversidade de atendimentos hoje de uma 
agência de comunicação é grande. A unidade da rodada de negócios é uma dentro da Fellows. 
A Fellows desenvolveu, nesses anos todos, ações de marketing de forma bastante acentuada. 
O perfil do nosso cliente é um perfil industrial, com necessidades diversas. Pode ser programas 
de fidelização de clientes. Temos diversos cases nesse segmento. Também tem o advento da 
internet, que abriu diversas oportunidades de negócios para nossos clientes tradicionais. Então 
as áreas de atuação da agência hoje começaram a ser mais diversificadas do que fazer só arte 
criativa. A Fellows acabou indo mais para o foco de negócios. O cliente quer fazer a divulgação 
do seu produto, mas qual é a intenção final? É venda, é negócio. Então acabamos 
desenvolvendo outras áreas, como, por exemplo, a área de evento corporativo. Não são 
eventos festivos, mas são realizados dentro das plantas das fábricas, ações com seus 
desenvolvedores e seus clientes finais. Então você acaba tendo uma diversidade dentro da 
agência de propaganda que não só a criação tradicional. 
 
Márcia Raposo: E a propaganda tradicional? Ela ainda é âncora da sua receita? Propaganda é 
quanto da sua receita? 
 
Flávio Bandiera: Temos de dividir a propaganda, as campanhas publicitárias. Elas são um 
segmento de mídia em que está sendo estudado o formato mais adequado para que as 
agências possam continuar a negociar. Sobre a parte criativa, no começo deste ano fiz um 
gráfico para tentar avaliar a alavancagem operacional. Por que estou tão lotado em umas 
áreas e não tão em outras? Descobri que a criação publicitária está inserida em todas as 



minhas áreas. Mesmo a rodada de negócios necessita de peças criativas, como o 
desenvolvimento de um site. Por isso é importante a manutenção de uma parte criativa. 
 
Milton Paes: Ainda explorando a questão da fidelidade, lembro que ano passado vocês 
desenvolveram um trabalho no Café Regina e fizeram uma parceria com o Café Canecão com a 
questão do cafezinho. 
 
Flávio Bandiera: Programas de fidelidade têm um fator muito simples que é a retenção de seus 
clientes e tentar aumentar o percentual de vendas aos clientes que já são seus. Esse projeto 
surgiu há alguns anos, quando atendemos a Bic, que desenvolveu uma relação comercial com 
papelarias do Brasil, e após um ano observamos um aumento de 30% no faturamento da 
empresa dentro dos mesmos clientes. É um trabalho que pode ser aplicado em outros 
segmentos, como a fidelidade do cafezinho. 
 
Márcia Raposo: E como esses programas funcionam entre indústrias? Vocês trabalham com 
isso também, do mundo corporativo com o mundo corporativo? 
 
Flávio Bandiera: As indústrias têm uma relação comercial geralmente muito fria, automática. É 
desenvolvida uma ação não de fidelização, mas de aproximação de relacionamento, de eventos 
em parceria. Temos desenvolvido eventos com a Tetra Pak e parceiros comerciais para o 
desenvolvimento de teatros itinerantes, educação ambiental. Isso é bom para a comunidade e 
para a empresa, que tem um contato que vai gerar uma fidelidade futura entre grandes 
empresas que até então tinham um relacionamento muito frio. Podemos dizer que existe, sim, 
entre indústrias. 
 
Milton Paes: É uma questão interessante porque hoje se fala muito na questão da 
sustentabilidade, da importância da atuação de uma empresa junto à comunidade. É uma 
questão que ganha espaço cada vez maior, certo? 
 
Flávio Bandiera: A consciência maior é das multinacionais, que nos seus planejamentos anuais 
têm a obrigatoriedade de investimento com as comunidades onde suas plantas estão 
estabelecidas. Ele não acontece com tanta intensidade em empresas de menor porte, de 
capital nacional. Não digo que todas não façam, isso é mentira. Mas as grandes é que acabam 
fazendo esses tipos de ação e quem ganha é a comunidade, é a imagem da empresa, de 
mostrar que está retribuindo aquela hospitalidade local, e todos nós ganhamos, porque os 
temas são sempre muito focados em meio ambiente, educação no trânsito. São muito 
benéficos. 
 
Márcia Raposo: Uma última questão. Essa sua aptidão de agregar negócios à Fellows: esses 
negócios podem no futuro ganhar vida própria e talvez se separar um pouco da empresa-mãe. 
Você está se preparando para isso? 
 
Flávio Bandiera: Pretendemos desmembrar as unidades de negócios para conseguirmos ser 
mais profissionais. Essas áreas têm condição de se desenvolver sozinhas. Temos algumas 
barreiras tanto trabalhistas como fiscais que estão em desenvolvimento agora para a gente 
saber fazer um operacional bacana. Não vamos fazer alguma coisa que pode nos prejudicar em 
um futuro imediato. Mas sim, principalmente a empresa de eventos, a de internet, que é um 
negócio que tem crescido cerca de 30% ao ano, mas também as ações de clube de fidelidade, 
e assim por diante. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 jul. a 2 ago. 2010. Especial Panorama Brasil, p. B12. 


