
AGENDA: Começa hoje, em São
Paulo, a versão brasileira da Expo
Management World, fórum de ges-
tão executiva que traz experts do
mundo todo para a capital paulis-
ta. Até quarta-feira, dia 10, serão
proferidas mais de 100 palestras,
divididas nas salas por temas es-
pecíficos: Marketing e Vendas,
Conhecimento, Gestão de Pes-
soas e Gestão de Processos.
Além disso, haverá conferências
com doze convidados especiais,
entre os quais estão Regis McKen-
na, especialista em marketing, Arie
de Geus, que ministrará palestra
sobre empresas que perduram,
Roger Merrill, consultor em gestão
do tempo, e Jack Welch, ex-CEO
da GE que fará uma videoconferên-
cia exclusiva. Entre os brasileiros,
os destaques são Abílio Diniz, Eu-
gênio Staub, Maria Silvia Bastos
Marques, Ozires Silva e Dennis
Giacometti.
No pavilhão do Transamérica Ex-
po Center, onde acontece o even-
to, os participantes ainda terão
ciclos de vídeos e uma livraria es-
pecializada, com descontos de
10%. Também acontecerá uma
sessão focada em RH e eventos
especiais sobre marketing, realiza-
dos todos os dias.● M.F.
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20
Mil dólares foi o investimento
inicial de Takashi Nishimura na
fundação, em 1980, da Brudden
Equipamentos, hoje a maior
fabricante nacional de
equipamentos de ginástica e
caiaques esportivos

60
Milhões de reais é o faturamento
previsto da empresa para este
ano, com a produção de 25 mil
unidades de produtos como
esteiras e bicicletas ergométricas

VISÃO DE FUTURO

‘Equilíbrio do tempo é essencial na vida do executivo’
Consultor diz que se não há balanceamento entre trabalho e família, profissional perde a perspectiva em seus julgamentos
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O engenheiro mecânico
Takashi Nishimura herdou do
fundador do grupo Jacto o gene
da inovação. “Ele tem criativi-
dade”, atesta seu irmão Shiro,
que hoje preside a fábrica de
pulverizadores agrícolas da fa-
mília, dirigida por Takashi du-
rante dez anos. Com US$ 20
mil no bolso, Takashi decidiu
ter um negócio próprio e, em
1980, fundou a Brudden Equi-
pamentos. Começou produzin-
do pulverizadores para jardina-

gem e, 24 anos depois, é o
maior fabricante nacional de
equipamentos de ginástica e
caiaques esportivos.

A sede de crescer e inovar
não parou por aí. A empresa se
prepara para entrar no mercado
de patinetes elétricos e cadeiras
de rodas movidas a eletricidade
e acaba de inventar um sistema
exclusivo para amortecimento
de impacto em esteiras de ginás-
tica. “Vamos lançar agora bici-
cletas de spinning com freio elé-
trico”, conta Takashi. O dispo-
sitivo será “revolucionário”, ga-
rante.

A entrada no mercado de
equipamentos de ginástica, res-
ponsável hoje por 80% do fatu-
ramento da companhia, previs-
to para este ano em R$ 60 mi-
lhões, foi uma combinação de
sorte com oportunidade.
Takashi conta que uma amiga
tinha feito uma pesquisa sobre
o potencial do mercado de equi-
pamentos de ginástica, a pedi-
do de um cliente que resolveu

não utilizá-la. Os resultados caí-
ram na mão do empresário que
vislumbrou, na época, uma óti-
ma oportunidade de empreendi-
mento. Em 1988, não havia
equipamentos de ginástica na-
cionais nem importados.

O negócio tomou fôlego a
ponto de a sua marca, a Move-
ment Technology, responder
atualmente por 60% do merca-
do nacional de academias de gi-
nástica, de acordo com
Takashi. Entre esteiras e bici-
cletas ergométricas, além de
outros equipamentos, a empre-
sa vai produzir 25 mil unidades
este ano, 80% delas para uso
profissional, na fábrica que em-
prega 300 pessoas, localizada
em Pompéia, no interior do Es-
tado de São Paulo.

É dessa pequena cidade que
saem os equipamentos exporta-
dos para Argentina, Paraguai,
Chile, Colômbia, Bolívia, Mé-
xico, Portugal, Malásia, Co-
réia, África do Sul e até Nova
Zelândia. “Agora estamos ne-
gociando com a China. Eles
querem comprar equipamentos
profissionais”, diz Takashi. No
ano passado, as vendas exter-
nas de equipamentos de ginásti-
ca somaram US$ 850 mil, cer-
ca de 5% do faturamento total
da companhia.

Para este ano, a expectativa é
mais que dobrar a receita de ex-
portação e atingir US$ 1,8 mi-
lhão, o que vai representar 15%
da receita da empresa. Com a
abertura do mercado chinês e a
expansão prevista na Europa, a
meta do empresário é arrojada:
ele quer que as vendas externas
respondam pela metade do fatu-
ramento da Brudden em 2009.

SANEAMENTO
O gene da inovação de Takashi
multiplicou negócios não ape-
nas na sua própria empresa,
mas também no grupo que per-
tence a sua família. A empresa
caçula do grupo, a Mizumo, es-
pecializada em tecnologia de

tratamento de esgoto, nasceu
há três anos a partir de uma con-
jugação pouco usual de fatores.
Na época, Takashi dirigia a Jac-
to, fabricante de pulverizado-
res, e comprou uma máquina
mais moderna para fabricar os
tanques, que eram de fibra de
vidro e foram substituídos por
plásticos. “Íamos demitir 30
pessoas por conta das máqui-
nas novas”, diz o empresário.

Para aproveitar a ociosidade
das máquinas antigas e a mão-
de-obra disponível, Takashi de-
cidiu apostar num novo negó-
cio. Desta vez, ao contrário da
entrada no setor de equipamen-
tos de ginástica que foi municia-
da por pesquisas, falou mais al-
to o faro do empreendedor. “Fui
meio às cegas. Acho que o o
mercado de saneamento de água
ainda será um grande negócio.”

Takashi soube que existia
no Japão um processo de trata-
mento de água realizado em
tanques fechados de acrílico,
que utilizava processos aeróbi-
cos e anaeróbicos. Viajou para
lá e comprou a tecnologia japo-
nesa para esgotos domésticos,
passando a fabricar os equipa-
mentos aqui. Assim foi criada
a nova unidade de negócio,
também em Pompéia, que hoje

emprega cerca de 60 pessoas.
Segundo o gerente da Mizu-
mo, Fabiano Barbosa Pezzo,
com este processo de tratamen-
to de esgoto doméstico, o rea-
proveitamento da água chega a
96%. Neste ano, a empresa vai
fabricar cerca de 100 tanques
e, no ano que vem, perto de
150. A empresa tem planos de
exportar o equipamento a par-
tir de 2006.●

FARO – Takashi Nishimura a bordo de um caiaque fabricado pela Brudden, empresa criada por ele em 1980 e que exporta hoje para 11 países
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Muitaspessoas, sepudessem, gos-
tariam que os dias tivessem mais
de 24 horas. Para os executivos,
este sentimento de que falta tem-
po é ainda mais forte, pois além
de toda a pressão no trabalho, eles
também precisam administrar a
vida pessoal, com família e ami-
gos. “O equilíbrio de tempo é es-
sencial para a pessoa ser produti-
va, criativa e manter as relações

sociais”, afirma Roger Merrill,
consultor internacional em geren-
ciamento do tempo da Franklin-
Covey, empresa americana de
consultoria e treinamento, e co-au-
tor do livro Primeiro o mais im-
portante, que vendeu 2,5 milhões
de exemplares.

Merrill veio ao Brasil como
um dos palestrantes especiais do
ExpoManagement (ver quadro ao
lado). Em entrevista exclusiva ao
Estado, ele falou sobre a dificul-
dadeenfrentadapor muitos execu-
tivos no gerenciamento das vidas
profissional e familiar. “Se não há
um balanço, a pessoa perde a fa-
mília e amigos e, por causa disso,

seus julgamentos e decisões nos
negócios deixam de ser bons,
pois não se tem mais perspectivas
edeixa-se deolhar para os aconte-
cimentos de forma realista”, diz.

Para ele, os problemas com es-
te equilíbrio também estão forte-
mente ligados ao modo como as
pessoas trabalham atualmente.
Merrill cita uma pesquisa feita pe-
la FranklinCovey com seus clien-
tes, que somam mais de 300 mil
empresas pelo mundo, na qual se
constatou que mais da metade
dos funcionários não trabalha-
vam nas principais metas de suas
respectivas empresas. “As pes-
soas precisam ser mais eficientes
e saber estabelecer prioridades.”
E, para isso, salienta, não é preci-
so adicionar horas extras à jorna-
da diária de trabalho: “Olhe para
sua agenda e veja se todos os seus
compromissos estão levando a
seu objetivo ou só estão respon-
dendo às urgências de outras pes-
soas”, diz.

A liderança, para Merrill, mui-
tas vezes anda junto com o bom
gerenciamentodo tempo. “Aspes-
soas podem estar muito ocupa-
das,masnãonecessariamente sen-
do produtivas”, diz. “A pessoa
queé líder deve saber investir tem-
po no que é mais importante”.

Para exemplificar os proble-
mas de se deixar a vida pessoal de
lado, o consultor conta que recen-
temente esteve em Cingapura,
país com altas taxas de crescimen-
to econômico, onde o governo
promove programas em prol do

equilíbrio familiar. “Com oexces-
so de trabalho, a taxa de natalida-
de está caindo e as autoridades te-
mem que, no futuro, a população
diminua em proporções proble-
máticas.”

Merrill, contudo, lembra que
não existe uma receita pronta pa-
ra a conquista do equilíbrio do
tempo. “Existem muitos tipos de

personalidades e de trabalho. Por
isso, aconselho àspessoas identifi-
caremquais sãoas coisas mais im-
portantes nos diversos aspectos
da suavida e focarem suasativida-
des nelas.” Além disso, conta,
existemdiversas formas de se exe-
cutar a mesma tarefa, “e cada pes-
soa tem de escolher a mais inteli-
gente para si”.

Merrill ainda fazquestão de res-
saltar que este gerenciamento não
é um hábito automático mas, sim,
um esforço consciente. “É me-
lhor ser um líder da vida do que
umavítima.”Palavradequemvia-
ja o mundo todo como consultor
e, mesmo assim, diz conseguir ad-
ministrar bem o tempo com seus
sete filhos e dezessete netos.●

Equipamentos de
ginástica respondem
hoje por 80% da
receita da Brudden

EXPANSÃO – Para crescer, empresa investe em tecnologia, como nas máquinas digitais de corte a laser

BEST-SELLER – Para Merrill, gerenciamento do tempo não é hábito automático, mas esforço consciente
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Em Cingapura, com o
excesso de trabalho,
a taxa de natalidade
vem caindo
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