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O empresário Ariovaldo Ferreira entendeu o valor do trabalho aos 9 anos, quando 
ajudava o tio nas praias de Santos vendendo sorvetes de suco congelado em 
embalagens plásticas com formato de brinquedo, tão populares antigamente. "No 
isopor, cabiam seis suquinhos. Eu vendia cinco e ficava com um." Quando tinha sede, 
tomava o suco que lhe cabia e acabava trabalhando de graça. 
Apresentou o problema ao tio, que passou a lhe dar uma pedra de gelo para matar a 
sede. "A vida me mostrou cedo que eu tinha de aprender a trabalhar e a obter lucro", 
diz Ariovaldo, que hoje, aos 44 anos, comanda mil empregados em sua empresa de 
call center, telemarketing e cobrança Adedo Contact Center. 
 
A Adedo começou há 27 anos, como uma empresa de cobrança, a TecCobra, tocada 
pela família de Ariovaldo numa sala de 47 m². Em sua primeira grande oportunidade, 
diz, a empresa adquiriu a carteira de cobrança da extinta Lojicred, grande parte da 
qual era considerada irrecebível. "As fichas, com dívidas de 3, 4 anos, se desfaziam." 
Mas conseguiu um resultado surpreendente graças a um estilo inovador. "Nossa 
intenção era levar propostas inteligentes para que os devedores pudessem reabilitar o 
nome." 
 
Há dois anos, quando a TecCobra enfrentava dificuldades, Ariovaldo comprou a parte 
do pai e criou a Adedo. Baseado em sua experiência, o empresário criou um estilo 
próprio de gestão que lhe rendeu o prêmio de RH da Associação Brasileira de 
Telemarketing (ABT) e permitiu que sua empresa se tornasse uma das 20 maiores 
num ramo dominado por multinacionais. Hoje tem uma lista de clientes que inclui 
Telefónica, Telemar e Lojas Marisa. 
 
Devoto de Santa Edwiges, a protetora dos pobres e dos endividados, Ariovaldo pratica 
a responsabilidade social dentro e fora da empresa e incentiva os funcionários a fazer o 
mesmo. Na TecCobra, já distribuía 200 cestas básicas para favelados de Santos. 
Quando chegou a Ba rueri, onde fica a nova sede da empresa, precisava de uma nova 
ação. "Temia me acharem demagogo. E muitos falaram. Mas passou a eleição e viram 
que eu não era político." 
 
Um dia, estranhou a falta de motivação de um funcionário. Chamou o vice-presidente 
de RH, Vanderlei Menten, e uma assistente social: "Deco, vamos amanhã visitar a 
família desse funcionário. Parece que o cara passa fome." Na primeira casa em que 
chegou, não havia o que comer. Na segunda, o pai vendia o vale-transporte para 
ajudar a comprar comida. Então, montou o programa Mágico Tapete Azul, em que 
visita 12 a 15 residências por semana para perguntar às famílias dos funcionários se 
precisam de alguma coisa. Quando falta comida, faz uma compra de mês. "Vim do 
nada", diz. "Sei tudo o que me faltou." Muitas vezes, a necessidade é banal, embora 
possa parecer insolúvel: "Houve um caso em que o que a dona da casa precisava era 
de um veneno para formigas que não matasse os seus cachorros." 
 
Como resultado de seu estilo de gestão, a Adedo consegue uma rotatividade de 
funcionários menor que a média do setor, diz Ariovaldo, assim como um nível de 
qualidade que se destaca. Sua expectativa é fechar os números de 2004 com um 
faturamento de R$ 45 milhões, um aumento de 108% em relação a 2003. 
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