Depoimento – Visita à empresa RBS em 22 de maio de 2015.
Entrevista de Julia Marques, herdeira do Grupo Controle, empresa especializada em
serviços de terceirização e consultoria focados nas áreas contábil, fiscal, financeira e
de recursos humanos, ao FBN:
“Primeiro quero deixar meu profundo agradecimento pela oportunidade de poder
responder a este questionário, pois certamente essa visita foi de grande aprendizado
para todos que ali estiveram.”
FBN: Qual foi seu aprendizado durante essa visita?
Julia Marques: Foi um aprendizado de como lidar com uma empresa familiar, e não
apenas isso, mas como lidar com situações do dia a dia. E, se analisado de outro ponto
de vista, no caso o meu, como publicitária, o aprendizado foi ampliado para diversos
meios. Aprendi com profissionais de grande influência no mercado como lidar com
essa nova revolução da comunicação que estamos vivenciando hoje. Ou seja, aprendi
coisas como desde agir com ética em um negócio familiar até como lidar com o
mercado de comunicação, que está vivenciando uma mudança drástica nos dias de
hoje.
FBN: O que mais impressionou você na visita à empresa?
JM: Primeiramente, a recepção da família Sirotsky, que acolheu a todos com extrema
gentileza. Além disso, devo ressaltar a qualidade de tudo o que era dito ali, cada
palavra, cada slide, tudo ali valeu cada segundo. E, claro, a oportunidade de conhecer
profissionais como os que nos foram apresentados, isso não tem preço.
FBN: Acredita ter sido uma oportunidade de fazer networking?
JM: Sem dúvida. Acho que até poderia ter feito mais. Estava tão entretida em escutar
os profissionais, que me dispersei e acabei perdendo o foco no networking. Mas, para
todos que quiseram fazer, com certeza o ambiente era muito propenso a isso.
FBN: O programa atendeu às suas expectativas?
JM: Sim, atendeu às minhas expectativas, foi surpreendente e acredito que só quem
estava lá sabe o quão incrível foi.
Deixo aqui meu agradecimento a toda a família Sirotsky. Espero ter a oportunidade de
revê-los em breve.
Superobrigada,
Julia Marques

