
D
urante as férias 

de j u lho , J o ã o 

Doria Jr. recebe 

diariamente seus 

dois novos f u n -

cionários no escritório. Felipe e 

Carolina chegam pontualmente 

às 14h para cumprir um expe-

diente de quat ro horas. Doria 

recebe com orgulho a prole reu-

nida sob o teto de seu império. 

O menino tem 9 anos, a menina, 

8, e ambos começaram a estagiar 

na empresa do pai aos 6. João 

Doria Neto, o Johnny, é o mais 

velho: tem 16, já se decidiu por 

cursar administração de empre-

sas e frequenta com regularidade o escritório da 

Doria Associados. Além da sede, os filhos também 

participam de outros projetos do grupo, como a 

Casa Cor, e assistem a reuniões. "Quero que eles 

entendam primeiro o trabalho que o pai faz e depois 

o valor do trabalho para conquistar. Não quero 

filhos herdeiros, quero filhos profissionais", escla-

rece Doria. "Jamais orientá-los. Motivá-los sim", 

completa, citando o fato de já pensar em prepará-

los para assumir a companhia futuramente. 

Quem o vê desse jeito, logo pensa que não 

haveria pessoa mais indicada para tocar "O 

Aprendiz", franquia de reality show da Record que 

coloca jovens ambiciosos para disputarem por 

uma vaga de trabalho em uma das empresas de 

Doria. Mas ele, na verdade, só repete com os par-

ticipantes da atração, assim como com os filhos, a 

experiência que teve com o pai e que "deu mais 

certo do que errado". Não há dúvidas. João Doria 

Jr. é hoje presidente da Doria Associados — grupo 

de comunicação e marketing que organiza impor-

tantes eventos como o Fórum Empresarial — da 

Doria Editora, da Videomax Produções, do Lide 

(Grupo de Líderes Empresariais), 

vice-presidente do São Paulo 

Convention & Visitors Bureau, 

diretor do Masp, criador do 

Market Plaza — shopping sazo-

nal em Campos do Jordão (SP) 

— colunista da IstoÉ Dinheiro e 

apresentador do programa "Show 

Business", na Band, entre outras 

atividades. Um currículo para 

pai nenhum colocar defeito. Sua 

mais nova atribuição é apresen-

tar o programa da Record — a 

temporada em que estreou en-

cerrou em junho último. Aos 

moldes da versão anterior, a 

ganhandora levou R$ 1 milhão 

para casa e conseguiu um trabalho no grupo Doria, 

com salário de R$120 mil anuais. 

O comando do programa trouxe a ele ainda 

mais visibilidade, evidenciou sua postura como 

líder e fez do empresário uma referência para 

muitos jovens. Sua atuação frente ao reallity 

mostrou que ele tem um estilo de liderança 

suave, calcado em exemplos e com gosto por fra-

ses de efeito. Levou às telas muito dos ensina-

mentos que já tinha transmitido por meio de seus 

livros "Sucesso com estilo" e "Lições para ven-

cer", espécies de manuais de autoajuda empresa-

rial. "Você não conquista motivação, entusiasmo 

e capacitação por imposição. Você conquista por 

respeito, é diferente. Nenhum ditador que coman-

da uma empresa usando o artifício da força e o 

poder do cargo consegue ser querido e nem moti-

var seu time", reitera. Críticos de TV e telespec-

tadores acusaram-no de "falta de atitude" — 

comparação óbvia com o perfil histriônico de seu 

antecessor, Roberto Justus, hoje no SBT. Doria 

defende-se dizendo que não incorporou nenhum 

personagem e comanda a atração da mesma 



forma como faz com sua equipe. A experiência foi 

positiva tanto para ele como para a emissora. As 

gravações da próxima temporada começam em 15 

de janeiro de 2011 e o programa vai ao ar na 

segunda quinzena de abril, em sua versão 

"Aprendiz Empreendedor". 

INVESTIMENTO INICIAL 
A carreira de João Doria como empresário é 

relativamente recente. Iniciou-se há pouco mais 

de 20 anos — ele tem 52 — quando já contava 

com uma longa trajetória na comunicação. Ele 

apresentava o talk show "Sucesso", na Rede 

Bandeirantes, quando o diretor da emissora, 

Fernando Barbosa Lima, o convidou para ser 

sócio na coprodução do programa. Foi consultar 

a Mixsom, produtora onde seu irmão trabalhava, 

que aceitou o convite. Para poder fazer a socie-

dade e gerenciar a administração do programa, 

abriu sua primeira empresa, a Videomax. "Foi 

esse desafio, lançado pelo Barbosa Lima, o pon-

tapé do meu primeiro negócio. Até então eu era 

funcionário, e não empresário", lembra. 

Seguiu-se a criação da Doria Associados, hoje 

uma marca que engloba várias empresas, dentre elas 

a Doria Editora, que publica sete revistas anuais, 

como a Gabriel, a Arena e a Meeting. O programa 

continuou, mas mudou de emissora e de nome 

algumas vezes, até voltar para a Band, onde está 

atualmente, com o título de "Show Business". O 

talk-show fez Doria perceber que os executivos de 

diferentes segmentos não se conheciam, ainda que 

tivessem interesse em relacionar-se. Organizou o 

primeiro encontro com oito presidentes de empre-

sas e suas esposas no Club Med, do Rio de Janei-

ro. A partir daí criou o Fórum Empresarial de 

Comandatuba, foi incentivador do Empresários 

pelo Desenvolvimento Humano (EDH) e, na se-

quência, fundou o Lide, cujas 650 empresas asso-

ciadas representam 44% do PIB nacional. 

Doria admite sempre ter desejado chegar à 

posição que ocupa hoje e atribui essa conquista 

a diversos valores, entre eles decisão, vocação e 

oportunidade. "Eu sempre estabeleci para mim 

sonhos. Mais do que metas, sonhos. Eu falo 

sempre para nossa equipe que precisamos 

sonhar. Não podemos perder a idéia de que o 

sonho é algo que estimula você, que dá a alegria 

de acordar todo dia e dizer: 'hoje eu vou realizar 

mais uma parte do meu sonho'", declara, com 

mais uma de suas máximas. 

DURO GOLPE 
A terra vermelha e empoeirada do chão de 

Brasília até hoje está presente nas lembranças de 

João Doria. Ele recorda muito bem da visita, 

quando t inha seis anos, à embaixada da 

Iugoslávia, na capital federal, onde seu pai esta-

va exilado, fato que iria mudar o rumo de sua 

vida. "Era uma das poucas embaixadas abertas e 

ela estava cercada por veículos da polícia militar 

e por soldados do exército. Isolada. O trajeto era 

[por] uma rua sem asfalto, de terra batida." 

O pai, João Doria, publicitário e deputado fede-

ral pela Bahia, foi eleito em 1962 pelo Partido 

Democrata Cristão (PDC) como o segundo mais 

votado do estado. Com o golpe militar de 1964, 

veio a primeira lista de políticos cassados, com 



Doria entre eles. "A cassação não tinha motivo", 

rebate. "Meu pai era do PDC e mesmo que tives-

se (envolvimento com o comunismo], isso não 

era razão para ceifar o mandato da pessoa. Você 

pode não gostar, mas o comunismo não é amea-

ça", defende, valendo-se de uma idéia reincidente 

entre parentes de cassados e exilados de então. 

A família foi para a França e aos poucos perdeu 

todos os bens, até o momento em que se tornou 

impossível sustentar-se em Paris. "Foi um gran-

de sofrimento, porque eles [os pais] desfruta-

vam de uma vida muito boa e de repente, por 

uma circunstância injusta e autoritária, deixa-

ram de desfrutar de tudo que tinham. 'O senhor 

dê-se por satisfeito por estar vivo', era mais ou 

menos assim que funcionava", lembra. 

Doria voltou com a mãe e o irmão para São Paulo 

e passou a corresponder-se com o pai somente por 

carta, numa época em que as ligações internacio-

nais, além de caríssimas, só aconteciam com hora 

marcada. Ingressou numa escola pública e, para 

ajudar nas despesas de casa, começou a trabalhar. 

Tinha 13 anos quando foi contratado como esta-

giário da agência de publicidade Standart Ogilvy. O 

sobrenome ajudou nesse momento: o pai tinha 

sido vice-presidente da agência e um publicitário 

de sucesso, responsável por introduzir no Brasil 

datas comemorativas, como o Dia das Mães e o 

Dia dos Namorados. Seu primeiro cargo foi o de 

assistente de rádio, TV e cinema, "um título longo 

para uma função pequena", diz. Era responsável 

pelo arquivo de fitas e slides e pela preparação das 

apresentações da agência. "Apesar da singeleza da 

função, aquilo era de uma dimensão extraordinária 

para mim. Eu precisava do emprego, do salário, até 

do sanduíche e do suco a que eu tinha direito." A 

dureza era tanta que ia a pé ao Morumbi ou ao 

Pacaembu ver o Santos, seu time, jogar. Depois de 

três meses na agência, foi efetivado. 

Os relacionamentos que começou a fazer com o 

pessoal da área o aproximaram da TV Tupi. 

Contratado como assistente de contato, bastou 

três anos para que fosse promovido a diretor de 

comunicação. Tinha acabado de completar 18 

anos. "Foi muito rápido. Eu era uma pessoa com 

muitas idéias, eu vibrava, gostava de sugerir e aí 

fui conquistando essas fases", observa. Daí para 

frente, entre idas e vindas pela Tupi e com passa-

gem pela Band, começou a construir sua carreira 

na área. Nesse meio tempo, formou-se em comu-

nicação social na Faap. Recém-diplomado, tor-

nou-se professor de técnicas de mercadologia. 

Essa trajetória só foi interrompida quando, aos 25 

anos, ele assumiu a Paulistur e a Secretaria de 

Turismo do Município de São Paulo, emendando, 

três anos depois, com a presidência da Embratur. 

A experiência na vida pública foi incentivada por 

André Franco Montoro, então governador do esta-

do, para o qual tinha colaborado na campanha. Ele 

o indicou para Mário Covas, que estava assumindo 

a prefeitura. Até então não tinha nenhum conhe-

cimento sobre gestão de turismo. "Foi um apren-

dizado que se acelerou muito porque a promoção 

turística tem como base o marketing", explica. 

Quando deixou a vida pública embarcou na expe-

riência de apresentador de TV. 

O empresário não descarta voltar à política, 

dessa vez em um cargo eletivo. Por ora, ainda é 



um plano em perspectiva: diz ter responsabilida-

des na consolidação de seus negocios e com os 

filhos. "No futuro, havendo uma oportunidade, 

eu quero estar na política, sim. Acho que todo 

cidadão brasileiro pode e até deveria ter mais 

interesse pela vida pública", declara. Doria foi um 

dos líderes do "Cansei" (Movimento Cívico pelo 

Direito dos Brasileiros), criado a partir do aciden-

te com o Airbus da TAM, em 2007, para protes-

tar contra o caos aéreo e a corrupção, e criticado 

por ser um movimento da elite paulistana. A 

época, o empresário rebateu: "Desde quando, 

para ter o direito de se expressar, você precisa ter 

atestado de pobreza? Isso é um equívoco, é anti-

democrático". O movimento não foi para frente. 

Ao contrário da maioria dos filhos de pais exila-

dos, Doria nunca se aproximou das ideologias de 

esquerda. Pelo contrário. Ele já declarou seus votos 

para as próximas eleições: Serra é seu candidato à 

presidência e Alckmin ao governo. Mas faz uma 

ressalva: a de que o PSDB seja, como a própria enti-

dade se diz, o Partido da Social Democracia "que 

prega o direito e a defesa dos menos favorecidos de 

crescerem". "Minha posição é a favor da democra-

cia; portanto, respeito todos os partidos. Não obs-

tante, defendo também uma reforma política no 

país para que não existam mais partidos de aluguel 

e sim partidos fortalecidos pelo voto", argumenta. 

OBJETIVO CUMPRIDO 
Doria é perfeccionista, disciplinado e workaho-

lic na mesma proporção. No dia da visita de 

IMPRENSA, seu terno risca de giz tinha um 

corte impecável e nenhuma dobra fora do lugar, 

mesmo depois de já ter trabalho por cinco horas 

seguidas. Seu cabelo, modelado a gel, a exemplo 

do pai, parecia recém-penteado. Para dar conta 

de todas as suas atividades empresariais, ele 

entra no trabalho todo o dia às 7h30, só sai à 

1h30 e desafia alguém a não encontrá-lo nesses 

horários. Reserva, mesmo assim, horários para 

levar os filhos à escola duas vezes por semana, 

jogar futebol e ir ao cinema. Para ele, o funda-

mental é gestão de tempo e muita disciplina, 

aliadas às nada recomendáveis quatro horas de 

sono por noite. "Se você otimizar, consegue 

fazer mais coisas. Com essa dinâmica você dobra 

seu tempo, evidentemente. Ao término de uma 

semana eu terei cumprido o dobro de tempo útil 

que outra pessoa geralmente teria cumprido", 

compartilha mais um de seus ensinamentos. 

Além disso, Doria é metódico e objetivo. Da 

mesma forma que seus filhos sabem que, a cami-

nho da escola, o pai estabelecerá um tema por dia 

para conversarem — ele marca num caderninho 

os tópicos para retomar o assunto mais adiante 

—, seus funcionários também já aprenderam o que 

o que outros precisam de uma hora para resolver, 

o chefe soluciona em 15 minutos. "Eu sou muito 

objetivo, não perco tempo", resume. 

Foi com essa determinação que construiu sua 

carreira. "Tenho uma trajetória muito coerente. 

Eu valorizo muito isso, mas não faço crítica a 

ninguém", diz, mantendo a polidez. "Eu queria 

comunicação desde o início. Estudei comunica-

ção, fui professor de comunicação, funcionário na 

área de comunicação, de agência de publicidade e 

de veículo, e estou na comunicação até hoje." Diz 

ter ficado muito procurado com propostas de 

negócios por conta do fim da TV Manchete e do 

jornal Gazeta Mercantil, mas preferiu fazer os 

lançamentos dos próprios negócios a encarar o 

alto risco de más gestões alheias. 

As decisões certas nas horas certas também 

garantiram seu progresso. "Meu pai era proporcio-

nalmente mais perseverante e mais objetivo do 

que eu sou hoje. Eu era pequeno e, às vezes, ele me 

mandava fazer as coisas e eu dizia: 'Pai, isso não vai 

dar certo, sou pequeno demais'. Ele respondia: 'Vai 

e faça. Vai dar certo'", lembra. Ele foi e fez. 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 259, p. 36-40, ago. 2010.




