Conheça um pouco
da trajetória de um
grande líder empresarial
do País. Referência
na arte de equilibrar
a competitividade
empresarial com intensa
atuação cívica.
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ão raras as pessoas dedicadas às causas públicas com
o empenho das entidades
privadas. Na verdade, são raras e
especiais, qualidade de verdadeiros líderes e pessoas desprovidas
de sentimentos menores. Este é o
preâmbulo que explica a trajetória
do Presidente Aarão Ruben.
Cidadão com conhecimentos refinados, engana aqueles que não o
conhecem e o rotulam com base
na simplicidade dos gestos. A postura é própria daqueles cuja visão
de vida transcende o materialismo.
Com humor refinado e inteligente,
torna-se carismático e destaque
em todos os ambientes, quer seja
ao lado do Governador do Estado,
ou do porteiro de qualquer entidade.
Dedicado e detalhista, procura

sempre entender com profundidade os temas, inclusive, alguns que
consumam minutos adicionais na
concorrida agenda, fruto dos diversos compromissos em entidades.
A AGENDE, a ASEC, a ACM, a
Incubadora e outras parceiras conhecem e valorizam a importância
da sua participação. O altruísmo, a
dignidade e os valores são marcas
da atuação, ampliando o legado
importante para a sociedade de
Guarulhos.
A cidade é a paixão deste abnegado empresário, que coleciona números e encontra espaço para falar das qualidades da cidade, seja
na banca de jornal de Cumbica ou
no Seminário de Inovação na Europa. As horas cívicas são incontáveis e a disposição em auxiliar
ilimitada.
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Perﬁl

Aarão Ruben de Oliveira
Formado em Direito pela FIG-UNIMESP, é empresário no segmento da Construção Civil e proprietário da Construcal – Material
para Construção desde 1992.
Atualmente preside as entidades
AGENDE – Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos e Associação Cristã de Moços – ACM Guarulhos. É também
conselheiro da ASEC – Associação de Empresários de Cumbica.
Destaca-se pela grande liderança
empresarial que exerce, além de
diversos trabalhos filantrópicos,
participando ativamente dos cenários políticos da cidade, Estado e
Federação. Nos últimos anos, esteve no projeto de internacionalização da AGENDE, que promoveu
parcerias importantes com Portugal, Espanha e Uruguai.

À frente da AGENDE desde 2012,
promoveu um grande trabalho de
requalificação técnica da entidade, além de possibilitar melhorias
estruturais na Incubadora de base
tecnológica e conseguiu conduzir
a difícil negociação para a conquista da área do sonhado Parque Tecnológico de 267 mil metros
quadrados.
É corintiano, casado com a Professora Solange e tem dois filhos,
Gabriel e Laís.
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Entrevista

Inauguração do Prédio da Sicoob UniMais.

AGENDE: Qual a sua formação
acadêmica? Você já atuou nela?
Aarão Ruben: Eu tenho orgulho da
minha profissão. Cursei a Faculdade de Direito na FIG com o objetivo
de ascensão social e aprendizado.
Os conhecimentos obtidos pude
aplicar nos escritórios e cartórios
da cidade. Hoje, não atuo na área.
Todavia, considero fundamental o
papel do bom advogado para a sociedade, resguardando os direitos
das pessoas. Gosto muito de uma
frase que aprendi na época da Faculdade: “nunca use o direito da
força, mas sim a força do Direito”.
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AGENDE: E sobre a sua vida pessoal? Você é casado com a Professora Solange...
Aarão Ruben: Desde muito cedo,
na ACM (Associação Cristã de Moços), aprendi a valorizar a família,
ela é a grande estrutura que possibilita manter a sociedade. Tenho
um casamento muito feliz e escolhi muito bem, uma professora,
dedicada, inteligente, a qual é meu
porto seguro. Recebemos duas
bênçãos de Deus, que são os nossos filhos Gabriel e Laís. São motivos de orgulho, jovens que contribuem para uma sociedade melhor.
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Também cuido de outros dois menores, que são o Didi e o Dinho da
ACM [risos].
AGENDE: Sobre o atual momento
político/econômico do País...
Aarão Ruben: Estamos passando
por um momento singular em nosso País. A minha esperança, como
a de todos, é de que as coisas
comecem a melhorar. Deixando
o aspecto político partidário para
o segundo plano, o fundamental
é que a economia comece a dar
sinais de retomada para que os investimentos voltem a acontecer e
dinamizem a economia.

AGENDE

O pior cenário para os empresários é quando é necessário demitir um pai de família, uma pessoa
do bem, cuja situação da empresa
não permite mantê-lo com digni-

dade. Por isso, a nossa luta para
preservar a competitividade da
nossa indústria. Não podemos ficar inertes quanto à saída de empresas tradicionais da cidade e à
diminuição de empregos. Temos
que procurar soluções, dialogar
e colocar a nossa união para frear
esse movimento.
A dupla Guti e Zeitune tem tudo
para fazer história na cidade. São
jovens, inteligentes e contam com
o apoio de todos. Esperamos recuperar a autoestima do guarulhense.
AGENDE: Você é um grande articulador e defensor do modelo cooperativista. Exatamente, qual é o
motivo?
Aarão Ruben: As cooperativas de
crédito ou financeiras são soluções
interessantes sendo pouco explo-

Aarão Ruben, Guti e Alexandre Zeitune.
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radas quando comparadas com
a dinâmica econômica da cidade.
Efetivamente, existem instituições
idôneas e competentes, as quais,
dada a proximidade com a economia local, podem ofertar condições
diferenciadas para o tecido empresarial e tornar-se o operador da
máquina administrativa.
Digno de nota o fato de que os resultados de uma cooperativa de
crédito ficam na própria comunidade onde desenvolve suas atividades e estão seus associados, diferentemente dos bancos, cujo lucro
é contabilizado em outras cidades
onde têm sede e distribuído entre
seus acionistas, não raro, em outros países.

Arquivo

Este movimento traria benefícios para a toda a economia lo-
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cal, primeiramente, melhorando
os indicadores de participação do
Município nas contas federais e
estaduais, aumentando a receita
tributária local e dinamizando a
economia por meio de maior oferta
de créditos. Novos produtos poderiam ser criados, respeitando as
peculiaridades locais e as facilidades nas transações, podem estimular os mais variados setores da
economia.
Portanto, aos agentes públicos e
privados cabe o desafio de incentivar a economia local, dando um
voto de confiança para a sociedade civil organizada da cidade e trazendo os movimentos financeiros
para as cooperativas e construindo
juntos melhores condições locais.

Atividade na ACM-Guarulhos.
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Formandos do primeiro semestre de 2014
do Programa Oportunidade ao Jovem.

AGENDE: Você sempre acredita
na pessoas e na formação, comente sobre os programas de capacitação da AGENDE.
Aarão Ruben: Para contribuir na
formação e empregabilidade dos
jovens, investimos na formatação
do Centro de Formação Profissional, um espaço propício para os
cursos. Investimos num local que
valoriza o jovem e permite elevar-lhe a autoestima.

com este respeito e retomar o projeto de Oportunidades aos Jovens.
Atuávamos em duas frentes, formando os jovens e também buscando oportunidades nas empresas. Os jovens saíam da formatura
direto para o emprego, algo dignificante. Infelizmente, por questões
políticas e pela moralização dos
projetos aqui na AGENDE, os processos foram descontinuados, o
saldo é que mais jovens ficaram
sem oportunidades.

Formamos mais de 1.500 jovens e
tínhamos um indicador de empregabilidade de cerca de 85% dos
mesmos com o primeiro emprego. Este aspecto proporciona um
grande orgulho e tenho certeza de
que o Governo irá se sensibilizar

É uma grande miopia não acreditar nestes jovens, os quais são o
futuro do País. Um País se constrói dando oportunidades para
engenheiros, economistas, mas
também formando pintores, recicladores, esta é a resposta social
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Confraternização com os amigos.

que o Poder Público precisa oferecer. Temos também o programa de
qualificação no CDC Uirapuru que
é outro projeto digno de elogios e
com grande retorno social.
AGENDE: A AGENDE é reconhecida pela qualidade das informações, sendo citada nos debates
dos prefeituráveis como principal
fonte de informação no Município.
Aarão Ruben: Na linha de pesquisa, instituímos o Núcleo de Pesquisa e oficializamos a nossa principal publicação, a Revista Análise
Guarulhos, agora indexada à Biblioteca Nacional e que estudou
os principais aspectos da nossa
cidade, pesquisando as vocações,
o perfil de serviços, o segmento
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logístico, os setores industriais,
farmacêutico e peculiaridades de
cada distrito do Município. Apresentamos a Revista em diversas
entidades: no CIESP, SETCESP,
ACE, UNG, FIG/UNIMESP, ASEC
dentre outros. Eu tenho orgulho de
ter dado o apoio para incentivar a
parte técnica da AGENDE. Com
muito esforço, alteramos a visão
que as pessoas tinham da AGENDE. Hoje, a palavra da AGENDE é
respeitada, por ser baseada em informações técnicas e qualificadas.
AGENDE: E sobre o Parque Tecnológico e a Incubadora Tecnológica?
Aarão Ruben: Gostaria de registrar que este foi um dos maiores
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desafios na minha vida. Ao assumir, tinha como proposta intensificar o viés tecnológico e inovativo
da entidade. A minha primeira ação
foi dar a nossa contribuição com
a difícil situação da área do Parque Tecnológico, a qual envolvia
uma complexa negociação entre a
DERSA, o Estado e a Prefeitura de
Guarulhos. No final, a nossa cidade conseguiu mais do que esperávamos e foram destinados cerca
de 267 mil metros quadrados para
o projeto do Parque Tecnológico
de Guarulhos.
Os AMBIENTES DE INOVAÇÃO
inserem-se como estratégias modernizadoras e estruturantes para
os municípios, dotando-os de
condições diferenciadas para de-

senvolver processos que resultem
em inovações. O APOIO do poder
público é essencial nas diferentes
esferas: municipal, estadual e federal, dada a complexidade e o
impacto de políticas públicas que
ativam o desenvolvimento econômico e social.
A Incubadora de Empresas Tecnológicas permitiu solidificar os projetos de inovação e tenho certeza ao
afirmar que a nossa equipe, capitaneada pelo professor Devanildo,
atingiu um estágio de excelência.
Foram inúmeros os eventos, as
visitas, os contatos com os empresários, as avaliações de projeto e
tenho orgulho de dizer que temos
uma das melhores Incubadoras do
País.

SDECTI/SP para pré credenciamento do
Parque Tecnológico de Guarulhos.
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CIESP - lançamento do livro Sistema
de Inovação.

O Parque Tecnológico é o grande
projeto que marca a transição da
Guarulhos industrial para a Guarulhos do conhecimento. Podemos
transformar esta cidade, viajamos
e conhecemos outros projetos e
sabemos que o Parque Tecnológico é transformador. O projeto
está pronto para ser desenvolvido,
temos todo o suporte técnico da
AGENDE.
AGENDE: Fale sobre a cidade de
Guarulhos.
Aarão Ruben: Possuímos o principal Aeroporto Internacional do
hemisfério sul, com movimentação
superior a 39 milhões de pessoas
em 2014 (20% do total do País).
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Além disso, o Aeroporto transportou 339.829 toneladas de cargas,
correspondente a 30% do Brasil. O
Aeroporto é uma cidade dentro de
Guarulhos, movimentando 30 mil
pessoas.
Somos a principal cidade logística
do País, empregamos mais de 57
mil pessoas, com mais de 23 mil
delas voltadas ao transporte rodoviário. Somos cortados pelas mais
importantes rodovias do País (Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna),
e agora, temos a ligação Porto e
Aeroporto e o Rodoanel.
A nossa Indústria é pujante e tradicional, temos importantes empresas do segmento farmacêutico,
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como a Phibro, Ache e a Furp, as
quais atraem muita mão de obra
especializada que vem de São
Paulo. A maior concentração de
profissionais na área farmacêutica
está em Guarulhos, na qual temos
concentração relativa superior ao
Estado de São Paulo.
Portanto, temos condições diferenciadas, o desafio é promover o
salto para a Sociedade do Conhecimento, a sociedade mudou, as
coisas ocorrem mais rapidamente
e são fluidas, os modelos antigos
não vão funcionar novamente. Por
isso que apoiamos o Parque Tecnológico, para estar sempre na
fronteira do conhecimento. Causa
angústia o tempo que perdemos e
que não volta mais.
AGENDE: Como projetar a cidade
de Guarulhos do Futuro?
Aarão Ruben: Um dos principais
aspectos é recuperar a estima da
população, as pessoas precisam
se orgulhar da cidade, dizer com o
peito cheio de orgulho que moram
na cidade. Conseguiremos isso
com ações, a primeira é recuperar
a cidade economicamente, precisamos de pessoas com competência para tocar a Prefeitura e as
Secretarias. Perdemos empregos,
massa salarial, arrecadação e o
quadro é muito grave. Precisamos
gerar rapidamente no mínimo mais

Doutor João Moura, presidente
do Biocant Park/ Portugal e Aarão
Ruben durante a assinatura de
convênio.

50 mil empregos de qualidade,
não é possível que empresas que
querem investir não consigam por
causa da burocracia. O via rápida
é para ontem, a SDU precisa se
modernizar e as Secretarias não
podem atrapalhar os empresários.
Também precisamos deixar a cidade mais bonita, a mudança dos
presídios é uma ideia que surgiu
na AGENDE, e agora queremos o
Museu da Aviação naquele local,
com toda a infraestrutura de eventos e hotelaria, gerando empregos
e renda. Outra medida simples e
com bons efeitos será a de colocar
um Portal nas entradas principais
da cidade, as pessoas precisam
saber que estão entrando na prin-
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cipal cidade do Alto do Tietê e segunda maior economia do Estado.
Temos que ter um propósito de
aproveitamento dos recursos naturais e articulação com a SABESP,
nada de conflitos, sentar na mesa
e trabalhar juntos, a população
será a beneficiada.
AGENDE: Continuando a falar sobre o desenvolvimento econômico,
quais os caminhos?
Aarão Ruben: A locomotiva que
impulsionou a cidade de Guarulhos, consolidando-a como uma
das principais cidades do País, é
sem dúvida a indústria. A localização favorável permitiu atrair empresas de diversos segmentos na
cidade. A indústria metalomecâni-

ca e a químico-farmacêutica são
exemplos que simbolizam a indústria forte em Guarulhos.
A indústria químico-farmacêutica
está na cidade devido ao Aeroporto Internacional, que é estratégico
para importação de insumos para
a produção. Ao mesmo tempo, a
localização privilegiada permite o
escoamento estratégico do produto. O ponto desfavorável é que as
atividades mais nobres da cadeia,
que são as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, não estão
aqui.
Fizemos um estudo na AGENDE
que demonstra que as atividades
desenvolvidas aqui são as operacionais para a produção e as ativi-

Mesa de Honra da solenidade de assinatura do convênio com Biocant/Portugal.
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Feira Industrial no Parque do Anhembi.

dades de promoção que estão no
Marketing. Precisamos virar este
jogo. Estivemos com o pessoal da
Bionóvis há dois anos e com cientistas de Portugal com interesse
em investir no Parque Tecnológico.
O recado foi bem claro: ofereça a
área com todos os licenciamentos
que investiremos lá.
Fizemos toda articulação, viajamos para Portugal, conhecemos
os executivos de lá, conversamos
com os executivos da empresa,
conversamos com o Governador
que manifestou apoio e não conseguimos finalizar pela burocracia
que emperra os investimentos. Tivemos um caso, que temos que

apagar da memória de Guarulhos,
que é o caso da Stiefel (multinacional americana), que montou um
Centro de Pesquisa na cidade que
depois foi desativado, pois os pesquisadores ficavam presos no Trevo do Bonsucesso.
Continuando a falar sobre a indústria, gostaria de destacar alguns
pontos. Escutamos constantemente que as grandes metrópoles do
mundo, agora são dedicadas unicamente a serviços, não são mais
industriais. Isso é uma verdade
relativa e precisa ser contextualizada.
Pessoalmente, acredito que num
País como o Brasil, a indústria tem
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Lançamento do Programa de Financiamento
Crédito Digital no Palácio dos Bandeirantes.

Dr. Devanildo Damião, Coordenador Especial Técnico e Científico da AGENDE; Milton Luiz Santos, DiretorPresidente da Desenvolve SP; Aarão Ruben, Presidente da AGENDE; Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin; Marília de Castro, Coordenadora Institucional da Associação Comercial de São Paulo; e
Laudirley Dourado, empresário.

que ser forte, não pode ficar abaixo
de dois dígitos como atualmente.
Guarulhos ainda tem praticamente
um quarto da arrecadação na indústria, que é o fator que possibilita manter os demais segmentos,
não pode ser diferente. Agora, a
indústria do futuro será diferente,
com incremento tecnológico com
tecnologia de informação e comunicação. Na Alemanha, o conceito de indústria 4.0 é muito forte e
será dominante aqui também.
AGENDE: E a grande mudança
que você desenvolveu na AGENDE?
Aarão Ruben: Esse foi um processo bastante difícil, mas posso
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considerar como uma missão que
coube a mim liderar. Na verdade,
existem detalhes nos quais somente o pessoal executivo, os associados e a Diretoria têm a exata
noção e proporção dos fatos. Começamos a discutir a missão da
AGENDE e verificamos que aquilo
que era desenvolvido, não tinha
alinhamento com a razão de ser
da entidade.
Todavia, não poderíamos simplesmente romper contratos, seria falta
de responsabilidade e isso afetaria
a imagem da instituição. Estudamos os contratos e constatamos
que não eram financeiramente
sustentáveis, dado o passivo tra-
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balhista que geravam. Começou
outra briga para comprovar, mas
continuamos formando jovens e
ofertando oportunidades de empregos.

No tocante às informações geradas, elas são referencial para a cidade. Não trabalhamos com uma
visão sensacionalista, mas, sim,
analítica, para ser um instrumento
de apoio às decisões.
Hoje, a AGENDE está pronta para
ser uma Agência de Desenvolvimento, Inovação e Investimento e
ser decisiva no projeto do Parque
Tecnológico.

AGENDE

Mas, agora, mesmo com dificuldades, a entidade está nos trilhos, colocamos a casa em ordem, temos
valores a receber que possibilitam
equacionar as dívidas que contraímos, podemos contribuir com a
gestão e já estamos desenvolvendo diretamente trabalhos técnicos.
Também ativamos um canal de
relacionamento com as empresas
para atrair empregos. Lembro que

a AGENDE foi decisiva para atrair
o investimento da empresa Atento para a cidade com potencial de
3.000 empregos diretos.

Aniversário da Agência de Desenvolvimento e Inovação - AGENDE.
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