
EEddiittoorraa  ////  Katia LuaneJC&Cia Seu Negócio
B-12 • Jornal do Commercio • Quinta-feira, 19 de abril de 2012

Lucila Cano é formada em Comunicação Social pela Fundação
Armando Álvares Penteado - FAAP (SP). Trabalhou como redatora
publicitária em várias agências e também como assessora de imprensa.

Não sei o que veio primeiro, se o gosto pela escri-
ta ou pela leitura. O que sei é que desde pequena
sempre gostei de ler e de escrever. "Quem lê, escreve
bem", dizia um professor. Sigo a recomendação dele
ao pé da letra, com um acréscimo de conta própria:
"Quem lê mais deve escrever melhor ainda".

Quando garota, por volta dos 10, 12 anos de idade,
além das obras de Monteiro Lobato, do "Pequeno
Príncipe" e companhia, eu lia gibis de aventuras e as
revistas de fotonovelas das minhas tias. Também li,
às escondidas, alguns títulos considerados proibi-
dos, como o famoso "Eu e o governador", de Adelai-
de Carraro.

Em especial, o meu interesse era por resumos
biográficos de grandes compositores de música
clássica. Estranho, mas explicável. Tínhamos uma
vizinha, professora de alemão, que não tinha filhos
e que gostava de mim. Todo domingo, ela me levava
para assistir aos "Concertos Matinais" no Teatro
Municipal de São Paulo. Eu adorava o passeio, a or-
questra, a grandiosidade do teatro, e queria saber
mais sobre quem tinha criado aquelas músicas. 

Nunca quis aprender a tocar nenhum instrumen-
to. Lembrando daquela época, agora sei: minha cu-
riosidade era puramente "jornalística".

Despertar para a leitura
Em 18 de abril comemoramos o Dia Nacional do

Livro Infantil, em alusão ao nascimento de Montei-
ro Lobato - o grande mestre da literatura infantil
brasileira - em 1882. Através de seus personagens
no famoso "Sítio do Pica-Pau Amarelo", ninguém
melhor do que ele demonstrou como a curiosidade
ajuda a aprender e, principalmente, a gostar de
aprender. 

Os livros infantis de Lobato também enaltecem a
figura do "instrutor", seja ele um "sabugo de mi-
lho", seja uma "dona Benta", ou uma "tia Nastácia".
É a orientação segura que nutre a curiosidade infan-
til e ajuda a criança a despertar para a leitura.

O Instituto Pró-Livro (IPL), associação criada e
mantida por entidades do mercado editorial, lançou
em 28 de março passado, em Brasília, a terceira edi-
ção da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O es-
tudo foi realizado em 2011 com 5.000 entrevistados
de 315 municípios de todos os estados do país, além
do Distrito Federal.

A pesquisa está disponível para leitura no site do
IPL (www.prolivro.org.br) e confirma algumas das
minhas certezas. Professores, mães e pais (nessa or-
dem) são as pessoas que mais influenciam uma pes-
soa a ler. O fato de os pais (mães e pais) terem uma
base escolar também é significativo, porque eles po-
dem ler para os filhos, comentar as histórias e moti-
var as crianças para os temas dos livros.

A parte triste da pesquisa, pelo menos para mim,
é a que revela que em média o brasileiro lê quatro li-
vros por ano. Dos quatro, apenas dois são lidos do
começo ao fim, ou seja, de fato, ele lê apenas dois li-
vros por ano.

Felizmente, a grande maioria dos participantes
desse estudo afirmou que a leitura é muito impor-
tante, porque "ler bastante pode levar uma pessoa a
vencer na vida e melhorar a sua condição socioeco-
nômica".

Primeiro idioma
No mercado de trabalho, a questão da qualifica-

ção é grave. Os jovens à procura de estágio ou em-
prego têm uma preocupação válida e necessária pe-
lo aprendizado de um segundo idioma. Acabam se
esquecendo que, antes de tudo, precisam do pri-
meiro, nossa rica e difícil língua portuguesa.

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) divulgou
resultados de pesquisa que realizou com 6.716 estu-
dantes e que mostram a falta que faz o hábito de lei-
tura, a começar pelo desempenho dos candidatos
em entrevistas.

Segundo a pesquisa do Nube, na área de Jornalis-
mo, cerca de 50% dos jovens cometem erros acima
do limite aceitável em testes ortográficos. Alunos de
Pedagogia chegam a 50% e os de Matemática a até
67%. Nos segmentos das Artes e Design, o índice al-
cança 71%. No caminho contrário, mas bem-suce-
dido, 75% dos estudantes de Engenharia e 83% dos
de Direito têm êxito. 

Ler não ajuda apenas a escrever, mas a com-
preender melhor o que se passa ao nosso redor e a
expressar o que pensamos de maneira mais clara,
sempre. 
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Omundo corporativo
definitivamente reco-
nhece a importância e
eficácia de terceirizar

algumas atividades que não se-
jam o foco do negócio. Pratica-
mente dez em cada dez grande
companhia transfere para ter-
ceiros áreas ou atribuições que
podem ser otimizadas por espe-
cialistas que, não necessaria-
mente, estejam em seus qua-
dros de pessoal. O consultor e
professor da Trevisan Escola de
Negócios, Vagner Jaime Rodri-
gues, acrescenta que as organi-
zações cada vez mais passam
pela natural dúvida entre fazer
ou comprar — decisão relativa a
identificar quem é o melhor pa-
ra fazer as atividades que preci-
sam de performance. 

O fato é que o acúmulo de
tarefas e obrigações diárias,
em alguma escala, comprome-
te a competitividade das em-
presas. Por conta disso, ressal-
ta Rodrigues, o lema é faça o
que você sabe fazer melhor e
terceirize o restante.

“Efetivamente, a redução de
custos tem sua importância,
mas perde de longe para maior
controle, melhores práticas, ra-
cionalização dos processos, au-
mento da produtividade, entre
outras razões. Por isso, é bom
que as empresas terceirizadas
sejam consideradas pelo con-
tratante sempre como parcei-
ras”, opina, acrescentando que
os melhores resultados aconte-
cem quando o contratante per-
mite que a terceirizada realmen-
te exerça o papel de parceiro
operacional, quando é facilitada
a transferência de todo o conhe-
cimento e experiência.

“Analisando o resultado final
desses fatores, por meio de pes-
quisas que fizemos, há redução
dos custos. Mas esse aspecto
não pode ser tratado como uma
meta em si mesmo, mas como
consequência ao priorizar o fo-
co e terceirizar os afins”, atesta.
Rodrigues complementa que se
toda a negociação e acompa-

nhamento das operações tive-
rem como base estes fatores, o
resultado final será visível tanto
no aspecto do aumento da lu-
cratividade como a conquista de
novos clientes e/ou mercados.

A Brains@work surgiu em
2010 com a proposta de posi-
cionar negócios de outras em-
presas na Internet a partir de
planejamento específico para
online, por meio da criação de
identidade visual, desenvolvi-
mento de sites institucionais,
lojas virtuais, aplicativos mó-
veis e até inserção de perfis em
redes sociais.

O sócio-diretor, Miguel Gou-
veia, observa que muitas em-
presas querem estar presentes
na internet, mas nem sempre o
fazem de forma adequada aos
negócios já existentes ou aos
planos de lançamento de novos
negócios. Acabam por investir
em sites, blogs e lojas virtuais
que não produzem o retorno
esperado. “Nem toda empresa
deve ter uma loja virtual. Nem
todo produto é vendável atra-
vés de um site. Um blog exige
atualização constante. Partici-
par de redes sociais significa se
relacionar com uma comuni-
dade. Muitas empresas confun-
dem comunicação com relacio-
namento”, frisa. 

Negócios

Sendo assim, a Brains@work
viu uma oportunidade de ofere-
cer consultoria e assessoria para
essas empresas, analisando seus
respectivos serviços e planejan-
do presença eletrônica na inter-
net que alcance os objetivos de
um plano de negócios online.
Um ano após sua criação, a con-
sultoria conta com carteira de
100 clientes e celebra parcerias
estratégicas como a SV Sistemas
e Consultoria, a G2B Services,
Doral Investimentos e recente-
mente a Liboni Advogados As-
sociados e a assessoria Plano 1
Comunicação. “Pretendemos
dobrar a carteira este ano e cres-
cer 50% no faturamento”, assi-
nala Gouveia. 

Especializada em soluções e
apresentações, a Bistrô de Ideias
oferece opções que englobam
design da apresentação até o
planejamento, roteiro e constru-
ção do conteúdo. Segundo a só-
cia, Manuela Baraad, a proposta
surgiu quando ela e a sócia – que
já trabalhavam juntas – perce-
beram como os clientes valori-
zavam e se interessavam pela
qualidade das apresentações.
“Alguns clientes ficaram  parti-
cularmente interessados neste
serviço. A partir daí, percebe-
mos a oportunidade de criar a
empresa especializada em apre-

Pequenas agências se
tornam grandes aliadas
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Manuela diz que o interesse dos clientes a levou criar agência

Cientes da importância da exposição na mídia eletrônica e da modernidade do power
point, grandes empresas buscam cada vez mais a criatividade das especializadas em web

sentações”, conta Manuela.
O elemento de persuasão dos

clientes é mostrar-lhes que, po-
de mais que o design tenha o
poder de transformar uma apre-
sentação – e por isso é a etapa
mais valorizada pelos clientes –
é precisoa ter bom roteiro e sli-
des com mensagens objetivas.
“Percebemos que a maior difi-
culdade nas empresas é ter obje-
tividade em suas apresenta-
ções”, completa. Manuela afir-
ma que acertou em abrir a em-
presa."Nossas expectativas são
que este serviço especializado
em apresentações se dissemine
entre grandes e pequenas em-
presas, pois estamos preparados
para atender a diferentes objeti-
vos, entregando com alto pa-
drão de qualidade. Acreditamos
que o Bistrô de Idéias tem gran-
de potencial de crescimento, até
porque o serviço ainda não é tão
conhecido no mercado. Nossa
projeção é de crescer cerca de
50% este ano”, sublinha.

A Kindle, voltada para negó-
cios de mídias sociais, monitora
e planeja a atuação das empre-
sas. O O diferencial da proposta é
que o serviço vai além do marke-
ting nas mídias sociais. A empre-
sa oferece um leque completo de
outras soluções de comunica-
ção. “Não apenas criamos, mas
monitoramos o cliente, o que
nos permite, muitas vezes, fazer
ajustes em tempo real. Além dis-
so, mensiuramos os resultados,
podendo reutilizá-los para novo
planejamento”, diz Bruno Cham-
ma, sócio da agência.

Por ser um campo novo para
as empresas, esse tipo de traba-
lho ainda enfrenta resistência,
segundo Chamma. “Como esse
segmento é relativamente no-
vo, muitas vezes temos que
convencer gestores de marke-
ting com mentalidade mais an-
tiga, da importância de se tra-
balhar bem no segmento digi-
tal e qual o seu real potencial”,
argumenta. Bruno Chamma
aposta no sucesso da agência.
“O universo digital tem muito a
se desenvolver. A expectativa é
nos tornar, a curto prazo, a
maior agência independente
do Rio de Janeiro. Por esses
motivos, nossa meta é crescer
30% em relação ao faturamen-
to de 2011", conclui. 
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