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Carlos Hubert Cardeal de Oliveira
“O compromisso é algo inegociável” 

C
omo profissional, atua 
na gestão das áreas de 
Comunicação e Ma-
rketing das empresas 

do Grupo Equatorial Energia, 
que engloba a Cemar (MA) e 
a Cepisa (PA).

Casado e pai de uma filha, 
Carlos Hubert se organiza para 
multiplicar seu tempo e dedi-
car-se ainda a projetos sociais 
e não descuida da capacita-
ção pessoal, atuando também 
como coach e ajudando a de-
senvolver pessoas, numa mis-
são que vai além do trabalho. 
Radicado há dez anos em São 
Luís, se considera um baiano-
maranhense.

Conheça mais sobre sua 
inspiradora postura de prota-
gonismo ativo perante a vida.

O Carlos Hubert 
Nasci em 1980, numa pe-

quena, linda e não pacata ci-
dade ao norte da Bahia, cha-
mada de Esplanada.

Saí da casa dos meus pais 
aos 16 anos pra morar na casa 
de tios e estudar, depois fui 
para a capital e fiz Adminis-
tração, trabalhei, estudei, can-
tei, surfei, dancei, viajei, fiz 
amigos, enfim, sempre fui de 
viver intensamente cada mo-
mento da vida. Especializei-
me em Marketing e Gestão de 
Pessoas.  Iniciei como estagi-
ário numa empresa da Bahia 
e hoje sou gerente corpora-
tivo de comunicação e ma-
rketing do Grupo Equatorial 
Energia. Fiz uma formação 
em coach para ser um ins-
trumento de transformação 
pessoal e desenvolvimento 
como líder, mas a coisa ga-
nhou uma proporção tama-
nha que hoje se transformou 
em minha missão. Este ano 
fiz parte da equipe do maior 
coach do mundo, Tony Rob-
bins, na vinda dele ao Brasil. 

Sou casado há 11 anos, 
apaixonado por meu amor, 
minha companheira, namo-
rada e amante. Temos uma 
filha linda, que é nossa par-
ceira amiga, a maior bênção 
que Deus nos deu. Moramos 
há 10 anos em São Luís, a ci-
dade nos acolheu de tal forma 
que hoje somos apaixonados 
pela ilha. Temos a nossa fa-
mília maranhense que nos 
adotou e somos parte deles 
eternamente.  A Saudade é 
grande dos pais, irmãos tios 
e avós, mas faz parte da Vida.

Atualmente também sou 
diretor de marketing da ABRH-
MA e também diretor do Ins-
tituto de Cidadania Empre-
sarial do Maranhão–ICE-MA, 
duas instituições incríveis com 
uma grande contribuição na 
área de RH e Desenvolvimen-
to Social para o nosso estado, 
respectivamente.

Como surgiu o seu in-
teresse pela área de 
Comunicação e Ma-
rketing?

Sempre gostei da área de 
comunicação, principalmen-
te de organizar eventos fora 
da empresa em que traba-
lhava. Um certo dia surgiu 
a vaga na área de marketing 
e fui conversar com a ges-
tora para que eu pudesse ir 
trabalhar na área, fui aceito 
e daí em diante nunca mais 
sai, nem quero tão cedo dei-
xar de atuar em marketing.

Qual tarefa ou proje-
to você considera sua 

O que é “Família”? Meu porto seguro e minha razão de viver
Signo? Touro
Estilo musical? Eclético, depende da hora e do momento.
Time do coração? passo essa...achava que era Vasco até que, de-
pois de 10 anos, minha esposa perguntou pra que time eu torcia. 
Na verdade, não gosto de ver futebol, o Vasco é mais pra não di-
zer que estou totalmente por fora do contexto.
Bebida? Todas, cada uma na sua hora. Um vinho no jantar, 
cerveja na praia, Vodka na festa e cachaça com os amigos..
hehehehe
Livro de cabeceira? Pai Rico, Pai Pobre
O que gosta de vestir? Sandália, sunga e camiseta.
Não troca, não vende e não empresta? Um anjo da guarda que 
tenho desde criança.
Se não fosse aqui, onde gostaria de viver? Em Aracaju-SE
Amar é...: Brilhar os olhos e sentir frio na barriga
Largaria tudo por... Largo tudo por minha família
O que detesta: Mau caráter
O que te inspira:  Pessoas com coragem e determinação para re-
alizar seus sonhos
O que o dinheiro não compra? Amizade sincera
O que causa mais medo? Saber educar bem minha filha
Autoestima? Sou um cara querido, que realiza e agrega valor 
por onde passa.
Hipocrisia? Como dizia Cazuza “Eu quero uma pra viver...rsrsrs”. 
O mundo tem muita gente boa, os Hipócritas são um câncer para 
a sociedade.
O melhor da vida é? Aproveitar e viver bem cada momento
O que mais lhe faz feliz? Viajar em família e praticar esporte
Principal qualidade? Gente boa
O que gostaria de fazer que ainda não fez: Voar de asa delta
Domingo é ótimo para? Praia
Sente falta de algo? O que? Ficar mais próximo de meus pais, 
avós e tios
A melhor hora do dia? Chegar em casa
O que abomina nas pessoas? Falsidade
O que aprecia no ser humano? A esperança de dias melhores
Para quem dá nota 10? Jorge Paulo Lemann
Para quem dá nota 0? Para os corruptos
Frase? Felicidade é uma decisão diária com seu próprio eu, por 
isso o seu caminho é você quem faz. Pra quem tem FÉ a VIDA 
nunca tem FIM.

Ele é um jovem executivo que antes dos 40 anos já conseguiu o tão sonhado equilíbrio entre carreira, família e lazer

conquista mais signi-
ficativa na carreira até 
agora? Explique o pla-
no, como você o admi-
nistrou, como mediu seu 
sucesso e quais foram 
os maiores erros come-
tidos?

Humm...vamos lá: Saí da 
Bahia em junho de 2008 ao 
lado da minha esposa pra mo-
rar aqui em São Luis com uma 
missão muito importante, aju-
dar a recuperar a imagem da 
Cemar. Na época a empresa vi-
via uma crise de imagem mui-
to grande. Mesmo melhoran-
do os indicadores, reduzindo 
drasticamente a falta de energia 
em todo Estado, a população 
não estava percebendo. Fize-
mos uma força tarefa para im-
plantar a Cultura de Clientes, 
unimos esforços de toda em-
presa para fazer o cliente per-
ceber toda essa melhora, re-
posicionamos o discurso para 
mostrar o trabalho que vinha 
sendo feito, lançamos um novo 

slogan “Trabalhando Sem Pa-
rar” e uma grande campanha 
mostrando todo esse trabalho 
acontecendo de verdade. Um 
dos comerciais mais marcan-
tes pra mim foi a filmagem da 
construção de uma agência 
de verdade, depois pegamos 
e aceleramos as cenas para ca-
ber no tempo do comercial e 
colocamos um apresentador 
para apresentar todo o plano 
e o compromisso de inaugu-
rar uma agência a cada 16 dias, 
116 km de rede de energia por 
semana, além de um novo nú-
mero muito mais fácil que foi o 
116. A campanha deu tão cer-
to que a pesquisa de lembran-
ça espontânea dos comerciais 
na época nos colocou como a 
mais lembrada e o melhor, a 
percepção da população cresceu 
muito depois desse período até 
hoje. Nos tornamos referência 
para todo Brasil, um orgulho 
e tanto contribuir junto com 
todo o time para levar o nome 
do Maranhão para todo pais.

É melhor ser perfeito e 
atrasado ou bom e pon-
tual?

Prefiro ser pontual entre-
gando o meu melhor. O com-
promisso é algo inegociável pra 
mim, se algo que acordei não 
for acontecer, vou lá e repac-
tuo um novo prazo.

Em cinco minutos, você 
pode me explicar algo 
que seja complicado, 
mas que você conheça 
bem?

A Simplicidade – Ser sim-
ples é a coisa mais complica-
da que conheço. Na verdade 
complicado é algo que criamos 
na nossa mente, o nosso cére-
bro tem o poder de se moldar, 
chamamos isso de neuroplas-
ticidade, isso quer dizer que 
se colocarmos nosso foco para 
aprender algo, somos capazes de 
absorver qualquer coisa. Ima-
gina que na hora de aprender 
a dirigir você olha pra tudo e 
diz, como vou acelerar, olhar 

para o retrovisor, passar mar-
cha, usar o volante? Mas o seu 
cérebro aos poucos vai apren-
dendo e de repente aquilo vira 
algo que você faz no automá-
tico sem nem perceber. Assim 
acontece para qualquer coisa, 
o que precisamos fazer é não 
criar barreiras e limitar o nosso 
aprendizado ou alcance.  

Como você definiria tra-
balho intenso?

Intensidade pra mim é ter 
paixão. É poder imprimir uma 
energia forte para que algo acon-
teça. Acreditar e Agir com base 
em uma meta desejada.

Se eu fosse classificar 
todo mundo que já tra-
balhou com você, qual 
porcentagem não seria 
seu fã? Se eu fosse en-
trevistar essas pessoas, 
qual palavra elas mais 
usariam para descrever 
você?

Hehehehe..depende.... Gos-

to de quem tem alta perfor-
mance, é apaixonado pelo 
que faz, tem autoresponsa-
bilidade, sentimento de dono, 
compromisso e alegria. Não 
é fácil manter um time 100% 
nessa pegada, por isso às ve-
zes a cobrança é alta, mas o 
meu intuito é torná-las pro-
fissionais melhores, mesmo 
que para isso, tenha que ser 
firme em alguns momentos. 
Nem todo mundo gosta desse 
perfil, mas a balança é muito 
positiva. Minha alegria é ver 
o crescimento deles. Se for 
perguntar de mim, vão falar 
que sou uma pessoa verda-
deira, bom ouvinte, alegre e 
que procura agregar para for-
mar o time coeso e integrado.

Qual seu maior sonho 
hoje?

Ajudar cada vez mais as 
pessoas a encontrarem seus 
caminhos e atingirem suas 
metas.  

Será se existe receita 
para o sucesso?

SIMMMMMM! Receita tem 
pra tudo, difícil é fazer e sair 
gostoso. Minha avó faz um 
bolo que até hoje ninguém 
conseguiu copiar, ela passa a 
receita pra todo mundo, mas 
só ela consegue essa façanha. 
Digo isto porque a formula 
de SUCESSO é entregue por 
muita gente aí no mundo, mas 
somente aqueles que treinam, 
se dedicam, correm atrás, per-
sistem, o alcança.  Digo que 
SUCESSO na carreira, por 
exemplo, é um misto de, es-
tar atento e preparado versus 
surgir a oportunidade e você 
ser o escolhido. No entanto, 
muita gente espera a opor-
tunidade chegar para depois 
se preparar, aí nunca vai ter 
sucesso. Depois reclama que 
não tem sorte na vida.

Se pudesse escolher 
outra área de traba-
lho, qual seria e por 
qual motivo?

Cantor ou Dono de Restau-
rante na beira da praia. Gos-
to de cantar para as pesso-
as, vê-las se divertindo por 
minha causa me faz bem. A 
mesma coisa é na cozinha, 
pra mim é magico cozinhar, 
equilibrar os sabores, cores 
e aromas. Fazer algo que as 
pessoas possam celebrar vi-
tórias, momentos, conquis-
tas me faz muito bem.

O que aprendeu de mais 
valioso até aqui?

A ser grato pelas coisas 
da vida e pelas conquistas. 
Mesmo que não tenham saí-
do como planejado, sou grato 
pelo aprendizado que aquilo 
trouxe. Todo dia antes de dor-
mir a gente reza e agradece 
pelas coisas daquele dia. No 
dia seguinte a gente dá bom 
dia para o Sol como forma de 
agradecer pela dádiva da vida.

Um lugar em São Luís 
que mais gosta?

Do pôr do sol no Espigão. 
Pra mim é o pôr do sol mais 
bonito do mundo. Adoro as 
cores e a energia daquele lu-
gar. As fotos ficam lindas.

Nas horas livres, o que 
prefere fazer?

Ficar com minha esposa 
e filha em qualquer lugar é 
massa, se tiver amigos me-
lhor ainda e praticar Kite Surf.

Carlos Hubert Cardeal de Oliveira, gerente corporativo de comunicação e 
marketing do Grupo Equatorial Energia, que engloba empresas de ener-
gia como Cemar e Cepisa

No kitesurf, Hubert encontra a forma saudável 
de liberar as tensões do dia a dia

O QUE POUCOS SABEM:

DIVULGAÇÃO
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Encerramento da 
III campanha de 
doação de sangue

ABAV EXPO 2018 debate 
perspectivas para o turismo

As perspectivas econômicas para o turismo no próximo governo 
serão destaque no dia da abertura da 46ª ABAV Expo Internacional 
de Turismo e 50º Encontro Comercial Braztoa, maior evento do 
setor de viagens e turismo do Brasil, que vai ocorrer de 26 a 28 de 
setembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O economista Otto Nogami vai abordar o cenário atual e possi-
bilidades futuras para o setor após as eleições na Grande Palestra do 
dia 26, às 18h, na Vila do Saber, a convite da Latam Airlines Brasil. A 
grande palestra é o destaque da programação diária do espaço dedi-
cado à difusão de conhecimento e qualificação profissional da ABAV 
Expo. Formado pela FEA/USP, com MBA em Finanças pelo IBMEC e 
doutorado pela USP, Nogami vai apresentar dados que impactam o 
setor e discutir eventos internos e externos que compõem desafios a 
empresas e governos, itens que pautam o debate eleitoral, conside-
rando a importância do turismo para a economia brasileira.

O economista ainda vai discutir como a crise econômica e as 
incertezas políticas estão barrando os investimentos e quais são 
as possíveis saídas para esse quadro.

As vagas são limitadas e a reserva de lugar deve ser feita an-
tecipadamente pelo site www.abavexpo.com.br, usando mesmo 
login e senha do credenciamento, que é gratuito e também pode 
ser feito on-line até 21 de setembro.

O Grupo Mercúrio, holding de empresas 
da área da saúde comandado pelo empresá-
rio Paulo Braid Ribeiro, promoveu, de 16 de ju-
lho a 31 de agosto, a III Campanha de Doação 
de Sangue, envolvendo as 11 empresas da hol-
ding e que juntamente com parceiros estratégi-
cos como Hemomar, PMMA, Segep/ Secretaria 
Estadual de  Previdência do Estado e a Vigilân-
cia Sanitária conseguiram arrecadar um to-
tal de 811 bolsas de sangue em menos de dois 
meses de campanha. Ele fez o balanço final da 
III Campanha de Doação de Sangue do Gru-
po Mercúrio em evento realizado para convi-
dados e imprensa;  também houve a entrega de 
homenagens a parceiros, jornalistas e veículos 
de comunicação que se engajaram no projeto, 
a exemplo do jornal O Imparcial, que ganhou 
três premiações.

Expectativa na sociedade maranhense para a celebração da união 
da médica dermatologista Thalita Marçal Machado com Vinícius 
Carlesso, que vai acontecer no sábado, 17 de novembro, às 16h, no 
Espaço 77, no Araçagy. Ela vem a ser filha de Moacir Machado Ju-
nior e Syene e ele de Hélvio Carlesso e Maria Jerônima

Otto Nogami vai fazer a abertura das palestras na "Vila do Saber "

Colaboradores do Grupo Mercúrio da Equipe “Sangue Bom”, grande vencedora da gincana 
interna de doação de sangue que ganhou uma viagem a Barreirinhas como prêmio

Os jornalistas Elda e Raimundo Borges. Ele com o troféu do 
jornal O Imparcial concedido pelo Grupo Mercúrio

Os executivos  Vinícius Braid, Paulo Braid Ribeiro, Paulo Braid Jr. e 
Cristiane Vasconcelos

Executivos do Grupo Mercúrio: Plínio Tuzzolo, Beatriz Rosa, César 
Dias, Sílvia Mochel e Eden Lúcio Nicolau

NM recebendo a homenagem das mãos de Paulo 
Braid Ribeiro e de Patrícia Vasconcelos

O empresário Paulo Braid Ribeiro, a conselheira Patrícia Vasconcelos e o executivo Plínio Tuzzolo homenageando a PMMA 
pela relevante parceria da corporação nessa campanha
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Inovação, gestão e 
empreendedorismo 

no 1º Pitch CDL
A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís 

promoveu um formato inovador de evento vol-
tado para o fomento do empreendedorismo, 

motivação empresarial e troca de boas práticas 
de gestão, de forma ágil e mesclando palestras 
com network empresarial e oferta de produ-

tos e serviços dos associados.Trata-se do I Pitch 
CDL, que contou com quatro palestrantes con-
vidados (denominados pitchers), com perfis de 
empresários com ampla experiência de merca-
do e seus cases inspiradores de sucesso como a 
Diretora do Grupo Dom Bosco / UNDB Eliza-

beth Rodrigues, que mostrou a governança cor-
porativa e a bem estrutura sucessão familiar de 

uma empresa que está com 60 Anos e na sua 
terceira geração. O empresário Marcelo Brasil, 

presidente do Grupo Potiguar, líder do vare-
jo de home center com cinco lojas em São Luís 
e Imperatriz e 38 anos de mercado, ressaltou a 

necessidade vital de delegar para crescer, assim 
como o constante investimento em educação e 
qualificação continuada de toda a equipe. Am-

bos os empresários defenderam a ética, o traba-
lho apaixonado pelo seu respectivo segmento e 
o foco em pessoas como alicerces de uma ges-
tão de sucesso. O presidente da CDL São Luís, 

Fábio Ribeiro, ressaltou a importância do even-
to para a reciclagem dos lojistas de São Luís.

As irmãs Natália e Camila Brasil, Caio Mendes e Rafael Maciel

Raimunda Holanda, Jeane Nunes e Luís Gustavo Holanda

Os palestrantes convidados, ou pitchers, do I Pitch CDL: 
Marcelo Brasil (Potiguar), João Silva (Creative Pack), Elizabeth 
Rodrigues (Dom Bosco / UNDB) e o consultor Moacir Sidou

Daniel Albuquerque e Daniel Neto, o consultor Moacir Sidou e José Pinto

O presidente da CDL São Luís Fábio Ribeiro e o 
assessor da Presidência Antônio Fróes

O consultor José Domingues Neto entre o casal Luzia e 
Marcelo Rezende; ele diretor da CDL SLZ

Sílvia Rocha e Renata Nunes

Ribamar Soares e Marcos Barros

Vice-presidente do SindBares, Gustavo Araújo

Diretoria da CDL São Luís: Fernando Chiaccio, José Terceiro, presidente Fábio Ribeiro, 
Marcelo Brasil, vice- presidente José Lopes e Abner Noronha Equipe da CDL São Luís responsável pelo impecável evento

O presidente  
do Grupo Potiguar 

Marcelo e a 
esposa Fabíola 

Brasil
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Estilo e sofisticação 

Destaque nacional 
As empresas com maior destaque no Brasil foram premiadas na última quinta-feira (13), em São 

Paulo, pelo Grupo Estadão. O prêmio “Empresas Mais” é o maior do país e destaca o mais completo 
ranking do cenário empresarial. Mais de 100 empresas foram reconhecidas, em diversos setores. O 
Maranhão foi destaque graças ao Grupo Mateus, vitorioso na categoria “Nordeste”. Com um fatura-
mento que só no ano passado acumulou R$ 7 bilhões, a empresa maranhense é responsável por ge-
rar emprego e renda e ainda movimentar a economia local.

O presidente do Grupo Mateus, Ilson Mateus, esteve na capital paulista para receber a premiação. 
“O Prêmio entregue hoje pelo Grupo Estadão ao Grupo Mateus é o reconhecimento dos 32 anos de 
trabalho árduo e de muita perseverança. O prêmio nos chancela como referência para todo o Brasil e 
nos motiva a continuar investindo e expandindo nos estados onde atuamos”, afirmou o empresário. 
Atualmente, o Grupo Mateus é um conglomerado de empresas e soma mais de 22 mil colaboradores 
nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. E a expectativa é de mais crescimento ainda, pois neste ano 
vão ser inauguradas mais três lojas no Maranhão, nas cidades de Chapadinha, Pinheiro e Bacabal.

 Presidente do Grupo Mateus, Ilson 
Mateus, recebe prêmio "Empresas 
Mais", que destaca as empresas de 
maior impacto econômico no país

Mário Sérgio Cortella 
O Colégio Dom Bosco, ao celebrar seus 60 anos, brindará os pais de alunos com 

uma palestra com um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade, o filósofo, 
autor e educador Mário Sérgio Cortella.

Em sintonia com a metodologia do Dom Bosco que privilegia a proximidade e a 
parceria da família e da escola na formação de seres humanos críticos e engajados com 
a realidade e a transformação da sociedade; essa palestra é mais uma ação da escola 
em prol da construção de um estreito relacionamento com as famílias de seus alunos.

Entre outras provocações em suas palestras pelo país, Cortella sempre leva a sua 
plateia a questionamentos como: Qual é a sua obra? Qual seu propósito de vida? Você 
está fazendo o seu melhor? Quais os limites entre liberdade e responsabilidade no 
processo de educação de jovens?

No evento, exclusivo para pais de alunos e que acontecerá no Hotel Luzeiros, ha-
verá também a apresentação do Projeto Pedagógico Dom Bosco 2019 e o lançamento 
do novo e ainda mais moderno prédio da escola, que aos 60 anos é sempre vanguar-
da em educação e inovação.

Iron Macho I
É grande a expectativa para o início da 4ª edição do Iron Macho Extreme. Evento cria-

do no Ceará reúne kitesurfistas de todo o Brasil e fará com que os participantes tenham 
um verdadeiro teste de superação e força.

A partir do dia 1° de setembro, o evento percorre um roteiro por 3 estados do Nordeste: 
Piauí, Ceará e Maranhão. Serão 1.000 quilômetros de percurso e 105 praias paradisíacas 
que serão palco das competições. 

Iron Macho II
O encerramento da 4ª Kite Trip Iron Macho Extreme acontecerá no dia 30 de setembro 

e será aqui no Maranhão, na casa de Eventos Visão e Perfil, no comando do Jorim Ithamar.
Jorim, que também é presidente da Abrasel no Maranhão, vai preparar uma super fes-

ta para os competidores e organização do evento, além de convidados pra lá de especiais.  

Na última quarta-feira (12), o empresário e design de sapatos 
Cláudio Carvalho reinaugurou sua loja em grande estilo. Com a 
assinatura da Roma Arquitetura dos empresários Mário Araújo e 
Eduardo Pina a loja está mais aconchegante para receber os clien-
tes de empresário.

Cláudio Carvalho e Madalena Nobre

 Paulinha Lobão

Karol Sampaio

Cláudio Carvalho com Tatiana Lobão
Cláudio e o candidato a Mister Santa 
Inês Wanderson Alves

Um dos mais festejados e concorridos palestrantes da atualidade, o filósofo e educador
 Mário Sérgio Cortella, que fará palestra exclusiva para pais de alunos do Dom Bosco, 
nessa segunda 


