103

&

Novembro

SERVIÇOS

BENS

gestão

Revista da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul

razões pelas quais as
empresas quebram

A prática regular
de exercícios e os
benefícios no trabalho

saúde

Entrevista

Por que
ela é importante para a
estratégia da empresa
comunicação

As tendências do
verão 2014 nas vitrines
do varejo

moda

A menina do vale, bel pesce, fala sobre a meta de transformar a educação no brasil

Divulgação/ Fecomércio-RS

Zildo De Marchi
Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

O risco é inerente a todo e qualquer
negócio. A tecnologia evolui para nos
trazer mais praticidade e agilidade no dia
a dia, mas ainda não somos capazes de
prever o futuro ou mesmo antever decisões
errôneas e, futuramente, prejudiciais ao
empreendimento.
Na história do empreendedorismo, muitos
nomes foram marcados pelo pioneirismo,
construídos a partir do zero. Hoje, a
concorrência acirrada (em todos os setores)
e as ferramentas disponíveis para começar
um negócio reforçam: para vencer, é preciso
aliar-se ao conhecimento.
Mesmo assim, muitos empreendedores
– alguns mais experientes, outros nem
tanto – se lançam ao mercado embasados
unicamente pelo feeling de que “tudo dará
certo”. É na execução do negócio, porém,
que se aprende: cada dia é uma vitória.
A visão de longo prazo é indispensável,
mas sem olhar atentamente os passos que
são dados hoje, as chances são de que esta

caminhada seja curta. O conhecimento é
crucial para a tomada de decisões e também
o alicerce para crescer mais, hoje e sempre.
Quem já se viu obrigado a encerrar as
atividades de seu negócio sentiu na pele
o perigo de parar no tempo. Mais do que
isso: o grande risco que é assumir uma
responsabilidade para a qual não se está
devidamente preparado.
Os erros serão inevitáveis, mas há uma
importante diferença entre render-se a eles
ou aprender com eles. Empreendedores
agora ou no futuro, a mensagem é
clara: jamais abram mão de investir no
conhecimento, na qualificação profissional,
de estar atualizado com o que acontece no
mercado, mesmo com os setores que não
impactam diretamente no seu negócio.
Não justifiquem falhas por falta de
tempo, nem mesmo considerem alguma
informação desnecessária. O sucesso
vem naturalmente àqueles que não
empreendem de forma eventual.
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Selo FSC

Esta revista é impressa com papéis com a certificação FSC (Forest Stewardship
Council), que garante o manejo social, ambiental e economicamente
responsável da matéria-prima florestal.

5

Christian Ferrari/Stock.Xchmg
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Resultados
Os resultados são reflexos de ações, das quais dependem
o planejamento – a base de uma estratégia. Positivos
ou não, eles são frutos da execução de um plano que
poderá reverter as metas em realizações. Os resultados
dependem de envolvimento, dedicação e persistência
na busca dos objetivos, além das decisões tomadas por
gestores e líderes diante das oportunidades

“
Novembro 2013

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não
fizer nada, não existirão resultados.
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O executivo que não acredita na empresa

Carlota Pauls

“Resultados, capacitação e remuneração são
alguns dos capítulos
da administração de
empresas que têm
utilizado os conceitos
de competência cada vez mais. Precisamos de competência para atingir
os resultados propostos e esperados.
Remuneração por competências, bem
ou mal, certo ou errado, integra o
cardápio do RH moderno. Competência virou vocábulo obrigatório. Mas é
comum que se cometa um delito elementar: o erro de focar a competência
apenas no profissional, esquecendo
da participação da organização no
processo de competir.”
EUGENIO MUSSAK, no artigo

6

”

MAHATMA GANDHI Líder e pacifista indiano

“A vitória é consequência de um objetivo bem
definido, estratégia, muito trabalho e competência
superior. Quando você tem um objetivo bem definido,
coloca toda a sua energia nele e o resultado dessa
dedicação acaba aparecendo. [...] Depois de
determinar um objetivo, um campeão procura definir
uma estratégia para transformar a sua meta em
resultados. Ele não age por impulso nem desanima
quando os resultados não são convincentes. Ele tem a
noção do ritmo de suas realizações. Não fica
dando voltas sem rumo, porque tem noção de
que os problemas vão aparecer no meio do
caminho, e ele também tem inteligência para
saber recuar quando preciso e avançar quando
a oportunidade aparece.”
ROBERTO SHINYAsHIKI, no livro Os Segredos

dos Campeões (Editora Gente)

& negócios

Edgar Vasques

notícias

Adesão ao Refis
vai até 31 de dezembro
Empresas em débito com a Secretaria
da Receita Federal, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e o Instituto do
Seguro Social têm até 31 de dezembro
para aderir ao Programa de Recuperação
Fiscal (Refis). Podem ser parceladas as
dívidas fiscais vencidas até 30 de novembro
Novembro 2013

de 2008, em até 180 meses. Se forem
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quitadas à vista ou parceladas em até 60
vezes, há redução de A adesão deve ser
feita pela internet, no site da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br).

Calor histórico em 2013
O verão só começa em 21 de novembro, mas as altas temperaturas fa-

zem com que 2013 já seja considerado um dos anos mais quentes desde
1850. Conforme o relatório da Organização Meteorológica Mundial, da
Organização das Nações Unidas (ONU), o calor verificado nos meses de
janeiro a setembro deste ano assemelha-se ao de 2003. Na média dos
nove meses, as temperaturas estão 0,48 grau mais altas do que os termômetros apontaram entre 1961 e 1990. Em função do fenômeno La
Niña, que causa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o aquecimento ficou abaixo da tendência, em 2011 e 2012. O documento também aponta alterações nas chuvas, em vários pontos do mundo, como
os altos volumes pluviométricos ocorridos na Região Sul, nos últimos
meses. A seca no Nordeste brasileiro também é apontada pela ONU
como uma ocorrência ainda maior do que nos anos anteriores.

Procon itinerante Desde 13 de novembro, o Procon Porto Alegre conta com uma unidade móvel que proporciona o
atendimento sobre direitos do consumidor às comunidades distantes do Centro Histórico da cidade. A iniciativa itinerante funciona
nas terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 16h. A equipe é composta por dois atendentes, um coordenador e um fiscal.
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espaço sindical
Ambiente desfavorável
para negócios
O crescimento de apenas 0,9% na economia brasileira em 2012,

Celal Teber/Stock.Xchng

somado às manifestações populares – iniciadas em junho passado –,
fizeram com que o país caísse 11 posições no ranking dos países que
criam os melhores ambientes para o crescimento dos negócios.
De acordo com o Global Dynamism Index (GDI) 2013, esse foi o pior resultado do BRICs (também formado por Rússia, Índia, China e África
do Sul). Conforme a pesquisa, o Brasil ocupa o 42º lugar neste quesito – uma posição à frente da Rússia. Já a Índia ocupa o 48º posto,
enquanto a China está é o 3° colocado (atrás apenas de Austrália e
Chile). Nas cinco categorias do GDI, o Brasil ficou ainda na 14ª posição em Ambiente financeiro, atingindo a 36ª posição em Ambiente
para desenvolvimento de negócios. Os resultados também não foram
satisfatórios em Ciência e tecnologia (40º), Economia e crescimento (45º)
e Trabalho e capital humano (53º). O levantamento da
Grant Thornton foi desenvolvido em parceria com a
Economist Intelligence Unit,
envolvendo as 60 maiores
economias do mundo, em 22
indicadores de dinamismo.

Sirecom Sul promove 5º Congresso
Gaúcho de Representantes Comerciais
O Sindicato dos Representantes Comerciais de
Pelotas (Sirecom Sul) realizou, nos dias 25 e 26 de
outubro, o 5o Congresso Gaúcho dos Representantes Comerciais. O evento tratou de questões
pertinentes à categoria, por meio de palestras
e reuniões entre os representantes de todo o Rio
Grande de Sul, bem como de outros estados.
Sincopeças-RS participa da 6ª Feira de
Autopeças, Equipamentos e Serviços De
16 a 19 de outubro, o Sincopeças-RS, em parceria com a Associação Sulbrasileira dos Distribuidores de Autopeças (Asdap), participou da 6ª
Autoparts – Feira de Autopeças, Equipamentos
e Serviços, em Porto Alegre. Na feira, o sindicato
promoveu palestras gratuitas sobre operação
dos desmanches por meio do Detran-RS, pirataria e relações de consumo e certificação de
autopeças pelo Inmetro.
Sindilojas prepara livro da história do
comércio de Farroupilha Em comemoração os 25 anos do Sindilojas Farroupilha, foi
criada a obra História do Comércio Farroupi-

combate A irregularidades no IRPF A Receita Federal atualiza
anualmente o programa de declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF). A novidade para 2014 será o aperfeiçoamento da
ferramenta que relaciona os dados de bens das declarações de anos
anteriores. O mecanismo poderá auxiliar no cruzamento de dados,

lhense - Lembranças que resistem ao tempo,
um resgate histórico do comércio do municípios. O coquetel de lançamento do livro será
realizado no dia 12 de dezembro, no auditório
do Sindilojas.

que ajudam a flagrar irregularidades, inclusive ligadas à lavagem

Sescon-RS encaminha sugestões para lei

de dinheiro. Porém, devido a cortes orçamentários, há risco de os

da lavagem de dinheiro O Sescon-RS enviou

contribuintes ficarem sem inovações no programa.

um ofício ao presidente do Conselho Federal
em outubro, que manifesta a necessidade de

Menos desigualdade
no mercado de trabalho
A desigualdade no mercado de trabalho caiu em

22 municípios,
conforme Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana
de Porto Alegre. Na comparação de 2011 e 2012, segundo a Fundação
de Economia e Estatística (FEE), houve queda de 5,4% no desemprego
da população negra. Destaque para mulheres afrodescendentes
sem trabalho, que reduziram 7,6%. Os homens negros foram os que
tiveram mais oportunidades no período: 7,9%.

aprimoramento da Resolução CFC 1.445/13 (Lei
da Lavagem de Dinheiro).
Sindilojas Farroupilha se reúne para

Novembro 2013

de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro,
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tratar sobre segurança O Sindilojas Farroupilha realizou, no dia 9 de novembro, a reunião
da Comissão Pró-Segurança de Farroupilha. O
objetivo foi discutir a instalação de duas novas
câmeras de monitoramento na cidade.
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Clovis Fabiano/Divulgação Instituto Ethos

três perguntas
O engenheiro Sérgio Mindlin,
presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto Ethos,
é membro das comissões
de Sustentabilidade e
de Conduta do IBGC, e
conselheiro do Instituto Akatu
e das fundações Roberto
Marinho e Jari. Saiba o que ele pensa sobre
sustentabilidade, empreendedorismo e consumo.
Quais são as tendências em sustentabilidade nos
negócios? Há um número crescente de empresas
que estão se dando conta de que, se os parâmetros
da sustentabilidade não forem considerados, os
negócios não terão viabilidade de longo prazo. Estão
percebendo que sustentabilidade não é só uma
questão de preservação ambiental, mas de integração
das questões sociais, ambientais, éticas e econômicas.

Piso regional em debate
Representantes do empresariado gaúcho reuniram-se

com o governador Tarso Genro, no Palácio Piratini, no dia
12 de novembro, para discutir o reajuste do salário mínimo
regional. Enquanto as centrais sindicais pedem aumento de
16,81%, as entidades defendem o índice de 5,3% – com base
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC).
O documento foi entregue pela Fecomércio-RS, em conjunto
com a Fiergs, Federasul, Farsul e FCDL.
As cinco federações pedem ainda o fim do salário, com base
em um estudo que indica que os cinco estados brasileiros que
o mantêm deixaram de crescer em comparação aos demais.
O piso regional, instituído em 2001, conta com quatro faiCaroline Bicocchi/Divulgação Palácio Piratini
xas salariais, abrangendo
mais de 1,1 milhão de trabalhadores entre R$ 770 e
R$ 837,40. Tarso analisará
as propostas fornecidas
pelas entidades e sindicatos para elaborar um projeto de lei sobre o reajuste
referente a 2014.

Os empreendedores brasileiros TÊM conscÊncia
ambiente? Há empreendedores já estabelecidos e
grandes ou médias empresas que avançaram e estão
conscientes desse tema, mas muitos ainda precisam
ser mobilizadas nesse sentido. Diria que a juventude
que está entrando no campo de negócios de novas
tecnologias está mais consciente da necessidade de
uma abordagem integral e sustentável.

Novembro 2013

De que forma as empresas podem informar seus

103

clientes sobre o consumo consciente? Elas
precisam informar sua visão de uma estratégica de
negócios sustentável e trabalhar para educar o cliente
na direção de que ele deve comprar produtos não
descartáveis, energicamente eficientes. Por um lado, a
empresa precisa desenvolver essa oferta de produtos,
e, por outro, fazer campanhas mostrando que é melhor
comprar bens mais duráveis. Pode representar um
custo maior a pequeno prazo, mas trabalha melhor a
fidelização do cliente a longo prazo.
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Empregador poderá ter
gasto integral com vt
As despesas com vale-transporte
Paola Oliveira

da importância dos cuidados Com o meio

poderão ser pagas integralmente
pelos empregadores. O projeto
de lei 242/2013, aprovado pela
Comissão de Assuntos Sociais do
Senado, no dia 16 de outubro,
propõe a extinção do desconto
do salário do trabalhador. Para que a medida entre em vigor,
porém, o texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos
Deputados. De acordo com a lei 7.418/1985, o empregador
deve arcar com a ajuda de custo quando o valor do transporte coletivo ultrapassar 6% da remuneração do trabalhador.
O direito ao vale-transporte abrange o deslocamento residência-trabalho-residência, não sendo contabilizado como
salário nem considerado para cálculos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). O valor também não pode ser
considerado como rendimento tributável.

touch) passará a ser base para análise do Facebook sobre o comportamento
dos internautas na rede mundial de computadores. A proposta está em fase
de testes e deve entrar em operação nos próximos meses. Entre as informações que devem ser observadas estão o tempo que o usuário deixa o cursor
do mouse em cima de uma foto antes de clicar, ou mesmo a parte do feed
de notícias ou de um anúncio que mais chamou a atenção, antes de optar em ler um post. A pesquisa auxiliará no
desenvolvimento de novos produtos, na comercialização de publicidade, ajudando na segmentação das mídias sociais. Atualmente, são coletados pelo Facebook dados demográficos, como a cidade natal e país de origem, além de
informações sobre comportamento, captadas a partir da rede de amigos e posts curtidos.

Novas instalações do Balcão Sesc/
Senac em Palmeira das Missões
No dia 29 de outubro, o Sistema Fecomércio-RS entregou aos comerciários

Imposto em atraso poderá ser
renegociado O programa Em Dia
2013, lançado pelo governo gaúcho,
visa à renegociação de dívidas das
empresas. Quem está em débito com
o ICMS pode parcelar o valor em até
120 vezes. Porém, quanto menores as
parcelas, maior o desconto oferecido.
O abatimento da multa pode chegar
a 75%, para pagamentos à vista, e
50%, no caso de negociação em 12
vezes. O objetivo do Palácio Piratini é
arrecadar R$ 1 bilhão em impostos
atrasados, sendo R$ 90 milhões do
ICMS de fronteira (taxa extra de cinco
pontos percentuais que incide sobre
compras que os lojistas realizem em
outros estados).

.com
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Gledson Maffessoni/ Divulgação Sesc-RS

e à comunidade de Palmeira das Missões uma nova estrutura de 167,82m².
Presentes desde 2005 no município, os Balcões Sesc/Senac passaram por
um processo de readequação e aquisição de novos equipamentos, frutos de
um investimento próximo a R$ 380 mil. A solenidade de inauguração contou com a presença de dirigentes do Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac,
autoridades locais, parceiros e imprensa. “É uma grande alegria auxiliarmos na concretização de objetivos sociais, culturais e econômicos. Com estas novas instalações, ampliaremos os atendimentos nas áreas de educação
e qualidade de vida”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/ Senac, Zildo De Marchi. Localizado na Rua Marechal Floriano,
1023, o prédio conta com Setor de
Atendimento ao Cliente, Sala de Informática, Biblioteca e Sala de Aula,
atendendo também ás cidades vizinhas a Palmeira das Missões.

Svilen Milev/Stock.Xchng

Comportamento na rede
O modo como cada pessoa mexe o mouse (ou o dedo, no caso de um aparelho
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Acesse o site do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e participe da enquete sobre qual a melhor destinação dos valores
referentes à multa de 10% sobre o FGTS, incidentes sobre as demissões sem justa causa. As opções são o Programa Minha Casa
Minha Vida, a poupança para o trabalhador (a ser retirada na aposentadoria) ou, ainda, se deve ser extinta (uma vez que o
objetivo de sua criação já foi cumprido). Não deixe de votar, a sua opinião é muito importante!
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SAÚDE
texto Marina Schmidt

Mexa-se e ganhe em
saúde e produtividade

Lúcia Simon

A

Quando se fala em saúde e qualidade de vida é praticamente impossível fugir
de quatro recomendações básicas: alimentação balanceada,
não fumar, restringir o consumo de álcool e praticar atividaatividade física é aliada dos
de física. Esta última tem ganhado cada vez mais evidência
profissionais que exercem
e figura como uma arma em potencial para combater uma
série de fatores de risco, desde problemas cardiovasculares
cargos de responsabilidade e
ao vilão do nosso tempo: o estresse.
ajuda a controlar o estresse e
Uma pesquisa da Harvard Business Review, com diretores
de
corporações
localizadas na Ásia, Austrália, Nova Zelândia,
a ansiedade, além de garantir
América do Norte e na Europa Ocidental, constatou que, em
maior disposição e bom humor
todas as regiões, os hobbies preferidos dos executivos são esportes e ginástica. Por aqui, pessoas que exercem cargos de
para encarar a rotina
responsabilidade estão cada vez mais garantindo espaço nas
academias, nas atividades ao ar livre e até mesmo em ma-

Pesquisa da
Harvard Business
Review revelou
que esportes e
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ginástica estão
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entre os hobbies
preferidos dos
executivos

“O profissional que faz atividade física tem um desempenho profissional melhor. Tanto é que hoje existem empresas
colocando academia no ambiente de trabalho ou liberando o
profissional por um período do dia para que ele pratique atividade física”, reforça o gerente de Qualidade da Cia Athletica,
Matheus Elias Ferrareze, que é educador físico especializado
em fisiologia do exercício.
Ferrareze lembra que há estudos que relacionam a prática de exercícios físicos ao menor absenteísmo nas empresas.
Ou seja, quem se exercita falta menos ao trabalho, adoece menos, além de produzir mais e melhor. “Quando pensamos em
um cargo de elevada responsabilidade, a primeira coisa que
nos chama atenção é a questão do estresse. A atividade física
consegue promover diminuição no nível do estresse, por conta
dos hormônios do bem-estar que são liberados durante a prática de exercícios. O segundo ponto é o auxílio na regulação do

O gerente de Qualidade da Cia. Athletica,
Matheus Elias Ferrareze, destaca que a prática
regular de exercícios contribui tanto no combate ao
estresse quanto para uma boa noite de sono
sono, e quem dorme bem tem um rendimento melhor. Outro
benefício é conseguir indicar atividades certas para obter um
realinhamento postural tanto para quem trabalha muitas horas sentado quanto para quem trabalha muitas horas em pé”,
detalha Ferrareze. A prática de exercícios físicos também tem
efeito psicológico, explica o gestor do Instituto de Medicina do
Esporte do Hospital Mãe de Deus, Felix Drummond, médico
especialista em medicina esportiva. O controle e equilíbrio do
estresse e a redução da ansiedade estão entre os maiores benefícios. Quem se exercita consegue prevenir problemas como
pressão alta, diabetes, colesterol, doenças coronarianas e do
sistema circulatório e obesidade, entre outros. Drummond
acrescenta que a prática regular de exercícios (pelo menos
150 minutos por semana) reduz também a ocorrência de alguns tipos de câncer.

Não fique parado!
Conheça alguns benefícios da atividade física regular:
Redução dos níveis de estresse
Controle da ansiedade
Regulação do sono
Maior disposição e bom humor
Controle e prevenção de doenças cardíacas
Melhora postural
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Pronto para começar?

Divulgação/Cia Athletica

ratonas, prova de que nem o tempo escasso, como é comum
no mundo corporativo, é impeditivo para quem usufrui das
vantagens em exercitar o corpo. É o caso do cirurgião-plástico
Antônio Carlos Minuzzi Filho, que dificilmente tem os horários
bem definidos, por conta da rotina profissional.
Mesmo assim, ele não abre mão de praticar pelo menos
uma hora de atividade física entre cinco a seis dias por semana.
Ele confessa, entretanto, que nem sempre conseguiu ser tão regular assim. Minuzzi Filho frequenta a academia há dez anos,
mas o hábito só foi incorporado à rotina, de fato, há cerca de
três anos. O motivo que antes o impedia de praticar exercícios
com maior regularidade é um velho conhecido: a falta de tempo. “Há fases na sua vida em que você não escolhe, mas desde
que eu pude dispor de um período diário para academia tenho
cumprido com esse compromisso”, afirma.
Ele destaca que, desde então, tem sido beneficiado pela atividade física de diversas maneiras. “O que mais me faz bem é a
questão de eu me sentir melhor. Tenho mais disposição, energia, durmo melhor e, naturalmente, tenho um aproveitamento
melhor no trabalho. A disciplina é outro benefício, e a minha
imunidade também melhorou bastante, é muito difícil eu adoecer. Tenho mais disposição no dia a dia e toco meu trabalho
com mais energia, sem me queixar de cansaço. E tem outro fator, que é o bom humor”, elenca.
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Redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom
Produção de hormônios que promovem sensação de bem-estar
Redução dos níveis de triglicérides
Prevenção do câncer
Perda de peso
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10 passos

Endomarketing

Comunicação
para dentro
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ão importa o porte ou o segmento: uma empresa precisa se comunicar com
seu público interno. Ao informar seus objetivos, estratégias e resultados, ela

1

consegue engajar e reter pessoas. Para isso, recorre-se ao endomarketing.
Confira dicas para tornar o processo mais eficiente

Mostre a importância do setor
Algumas diretorias têm dificuldade de enxergar o endomarketing
como processo estruturado. Informe-se, apresente cases e mostre
que é preciso padronizar a área. “Endomarketing é atitude, desde um
cumprimento até informar os caminhos da empresa”, explica Analisa
de Medeiros Brum, presidente da agência HappyHouse Brasil.

Dê um “pai” para o processo
A área da comunicação domina as técnicas de marketing, enquanto
o RH domina informações sobre o elemento humano. Os setores
devem sempre trabalhar em conjunto, mas é necessário formar uma
equipe específica para a comunicação interna. A tarefa, geralmente,
recai sobre o setor que estiver mais bem estruturado na empresa.

14

“Ninguém trabalha em função de uma meta se não souber que
meta é essa”, afirma Analisa. Os colaboradores devem ser informados
sobre os rumos estratégicos e os objetivos da organização. Por isso,
cabe definir a maneira como a mensagem será passada, mas, antes
mesmo disso, deve-se ter clareza sobre que mensagem é essa.

Treine o líder
A comunicação olho no olho é mais comum nos estabelecimentos
pequenos, com o dono presente na maior parte do tempo. Quando o
quadro de funcionários aumenta, essa responsabilidade passa para os
líderes. Eles são a voz da empresa e precisam ser bem orientados.
O discurso tem que ser condizente com as atitudes do dia a dia.

Desenvolva canais de comunicação interna
Num empreendimento pequeno, reuniões periódicas com a equipe
podem ser suficientes. Em companhias maiores, murais de notícias
e newsletters cumprem a função. Depende das características do
público interno. Um vendedor no chão de loja pode não ter acesso a
computador o tempo todo, então é preciso encontrar o melhor canal.

Invista em campanhas
As campanhas são uma maneira de engajar os colaboradores em
algum tema. Missão, Visão e Valores; qualidade de vida; cuidados com
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Estabeleça o posicionamento interno
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a saúde e com a segurança: todos esses são assuntos que podem ser
trabalhados com as equipes internas. Campanhas, é claro, sempre
dialogam com o posicionamento escolhido pela organização.
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Endomarketing

Celebre
Resultados positivos, datas comemorativas e acontecimentos
importantes devem ser celebrados. No entanto, cuidado para não
restringir o trabalho do endomarketing à organização de festas.
Defina quais são as ocasiões mais emblemáticas. Uma pesquisa de
opinião entre os colaboradores pode ajudar.

Mantenha a periodicidade
De acordo com a especialista Analisa Brum, um dos erros mais comuns
em algumas empresas é criar canais de comunicação ou campanhas
e não dar continuidade a elas. Isso frustra as expectativas dos
colaboradores. Ao lançar um programa de atividades ou uma revista
interna, por exemplo, certifique-se se os prazos poderão ser mantidos.

Mensure resultados
Dados quantitativos sempre são uma maneira eficiente de mostrar
os resultados de um trabalho. Adote metodologias para verificar
se os processos acontecem como deveriam. Assim, é mais
fácil reorientar o planejamento e, ainda, mostrar às diretorias a
importância de se investir no endomarketing.

Atualize-se
Estude, frequente eventos da área e aprenda com os exemplos de
outras empresas. Novas soluções podem tornar o endomarketing mais
eficiente. Lembre que comunicação é um processo de interação entre
pessoas. Ouvi-las e atuar em conjunto com outros departamentos é
essencial para entender as demandas da organização.

Boa parte dos ânimos no meio empresarial
são regidos pelo desempenho de alguns
indicadores macroeconômicos, como PIB,
inflação e taxa de juros. Esses indicadores são
extremamente relevantes e todos os empresários devem acompanhá-los de perto. Vale
a pena, porém, estar atento para indicadores
que não são tão amplamente divulgados e
que podem fazer mais sentido para avaliação
de um determinado segmento.
Quando falamos de um negócio específico,
torna-se ainda mais interessante avaliar
indicadores do mercado no qual esse negócio
está inserido. Muitas vezes, esses indicadores
são mais relevantes e têm maior relação com
sucesso (ou insucesso) de uma empresa. Essas
avaliações e outras, como a de nichos de
mercado, devem ser levadas em consideração
pelo empreendedor na hora de pensar em expansão – e arrisco dizer que são mais relevan-

tes do que a avaliação de alguns indicadores
amplos. A postura “não vou investir, o PIB
está fraco e os juros estão altos” não contribui para o sucesso de nenhuma empresa.
Uma das opções que têm se mostrado atraentes é o sistema de franquias. Nele, aquele que
expande sua marca não precisa gerenciar todas as suas unidades nem investir com capital
próprio na abertura das mesmas. Sua missão
é transmitir o conhecimento de seu negócio
e oferecer a sua marca para futuros franqueados. O franqueado que normalmente está à
frente do negócio tem total interesse em que
ele dê certo, pois investirá dinheiro e esforço
e costuma conhecer melhor a região na qual
está abrindo seu negócio.
Claro que isso não é certeza de sucesso ou
de isenção de risco, porém a expansão via
franquias é uma tendência que está em alta
e que tem boas perspectivas de retorno.
O franchising engloba os mais tradicionais
ramos do varejo e serviços, passando
por alimentação, vestuário, acessórios
pessoais, serviços de informática. Inclusive
recentemente foram criados modelos de
franquia impensados até pouco tempo atrás,
como franquias virtuais e de publicidade
online. As oportunidades existem e muitas
vezes elas estão ao seu alcance. Faça suas
escolhas e mãos à obra!
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A maioria dos donos de micro e pequenas empresas, independentemente do
segmento de atuação, em algum momento, seguramente já se questionou: “Será o momento
de ampliar meu negócio?”. A realidade é que
não existe uma ciência exata para responder
a essa pergunta. De qualquer forma, acredito
que ela deva ser acompanhada de outra, um
pouco mais precisa: “Quais seriam as possíveis
estratégias de expansão da minha empresa?”.

Divulgação

opinião

Está na hora
de expandir sua
empresa?

103

Diego Simioni
Administrador de empresas
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| Bel Pesce

A

jovem empreendedora Bel Pesce, autora de A Menina do Vale, conta
sobre como oportunidades em grandes empresas fizeram com que ela
percebesse uma meta para a vida: mudar a educação no Brasil

De que maneira ter trabalhado em grandes organizações, como Microsoft e Google, contribuiU para
o seu trabalho atual? Foi sensacional ter a estrutura

de uma empresa grande que me permitiu criar antes de
partir sozinha. Na Microsoft eu trabalhei dentro de uma
incubadora; na Google eu trabalhei no grupo do Google
Translate. Ver como as coisas são feitas e perceber como
tudo é trabalho em equipe, como até dentro de uma empresa os recursos são escassos e ter que correr para fazer
acontecer, ter que motivar, nada é fácil. Foi um aprendizado muito bom antes de eu começar as minhas atividades.
Muito se fala em startups e em inovação, mas o que
garante a longevidade dos negócios? Esse é um tema

muito difícil. Inclusive tem um livro de que eu gostei muito,
chamado Sonho Grande (que conta a história dos líderes da AB InBev), que fala um pouco desse tema de como perpetuar uma

empresa. A empresa que sobrevive é aquela que continua
suprindo uma necessidade real. Mas qual é a ironia? Você
não tem como saber a longo prazo, com 100% de certeza.
Tão importante quanto ter uma linda visão de longo prazo
é ter a consciência de que cada passo – mesmos aqueles
completamente operacionais e que parecem bem chatinhos – são extremamente relevantes, porque você só
faz a história no longo prazo se você deu cada passo de
maneira a criar algo que as pessoas realmente precisem.
A questão de perpetuar começa muito mais com hoje, e
não é fácil. A grande maioria, inclusive, não vai por esse
caminho, e não é porque fez errado, mas porque é difícil.
Se fosse fácil, todo mundo estaria empreendendo, não é?
Tem muito risco envolvido. Não deu certo? Muda. E essa
habilidade de mudar está muito ligada à habilidade de
perpetuar. Perpetua-se muito mais quem sabe se adaptar
do que aquele que fica batendo na mesma tecla. É uma
sutileza, mas ser focado numa solução específica e não
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Uma lição de
gentileza
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entrevista

| Bel Pesce

no problema é muito ruim. O bom empreendedor é apaixonado pela solução e ainda assim consegue se distanciar o suficiente para olhar para trás e falar ‘não, tenho que mudar’.
Ser empreendedor também é cercar-se das pessoas certas no momento certo? Sem dúvida alguma. Quando pensamos em empreendedorismo, muita gente pensa que é começar empresas. Eu vejo de uma maneira diferente. Fazer
projetos acontecerem e que tocam várias vidas além da sua:
isso é empreendedorismo. Muito do que vivemos alguém já
viveu em outro tempo ou em diferentes parâmetros, e ter
essas pessoas que conseguem te acelerar mostrando o que já
não funcionou, e que você escuta de coração, você dá valor
àquele aprendizado e pode fazer com que em vez de demorar 30 anos leve um ano.
Como é possível fazer negócios com gentileza? Quando
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olho para trás, vejo que tive oportunidades muito legais. Eu
tentei analisar como essas oportunidades surgiram, e reparei
que quase tudo veio de querer fazer o bem às pessoas, sem querer nada em troca. A simplicidade é o último grau de sofisticação, como disse Leonardo da Vinci. Tudo na minha vida foi
assim: dar valor para alguém, mostrava, reconhecia, e obviamente quando me davam a outra chance, eu fazia o outro lado
com competência. Porque sem competência não dá, ser gente
boa sem competência também não é bom. Gente boa aliada à
competência me abriu muito mais portas do que qualquer diploma que você possa imaginar. As pessoas percebem quando
você faz de coração. E como ninguém tem brilho nos olhos hoje
em dia, quando você tem isso, é uma ótima arbitragem. Essas
são algumas coisas que eu sempre levo comigo. Todo mundo
ganha quando você é gentil.
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Quais são as maiores dificuldades e virtudes dos empreendedores brasileiros? É difícil sobreviver aqui. Desde car-

ga tributária até muitas outras coisas, então nós (brasileiros)
aprendemos a fazer muito com pouco, e isso é uma das características mais empreendedoras que eu conheço, é muito legal.
E o Brasil também é muito focado em pessoas. Somos uma das
nações que mais focam em gente e isso tem muito valor. Acho
que o problema é que – estou generalizando, claro, não é todo
mundo que é assim – o brasileiro evita conflito. E não dá para
crescer numa empresa sem conflito. Por exemplo: uma pessoa

“A empresa que sobrevive é
aquela que continua suprindo
uma necessidade real.”
não está entregando, na companhia. Tem que ter uma conversa séria, separar as coisas, não pode fugir de conflito. Às vezes
a gente enrola um pouco, e não são somente os brasileiros; todos da América Latina evitam conflito, e aí muita coisa não fica
preto no branco, não fica transparente, e isso pode ser ruim.
O que motiva você a iniciar um novo projeto? Sempre faço

a decisão baseada em dois aspectos: potencial de aprendizado e
potencial de impacto. Quando eu estava fazendo a decisão entre
ficar nos Estados Unidos e voltar, e que demorou um ano, não
é tão fácil, eu coloquei tudo na balança. Estados Unidos: qual
é o meu potencial de aprendizado? Passei meus últimos sete
anos, aprendi muito lá. Meu potencial de aprendizado era x, e o
meu potencial de impacto era y. No caso do Brasil: qual é o meu
potencial de impacto e aprendizado? Era muito mais pesado o
Brasil. Potencial de impacto muito grande principalmente pela
visibilidade dos vídeos que eu criei no Youtube, do livro, são
3 milhões de pessoas interagindo com esse conteúdo no ano
passado sem eu gastar R$ 1 em marketing, só no boca a boca.
Se eu não usar essa voz para algo bom na educação no Brasil,

Como surgiu o conceito da FazInova, essa ideia de criar
uma escola para empreendedores? Quais as metas da empresa? Se a vida é uma escola, por que a gente não pode pôr na

escola algumas dessas coisas que a vida ensina? Então eu comecei a desenhar a escola dos meus sonhos. Mas isso era meu,
engavetei e pensei: ‘preciso fazer um trilhão de coisas antes
para quando tiver 70 anos começar a fazer isso aí’. Esse era
o plano. O segundo fato é que quando eu comparava alguns
profissionais brasileiros com outros com quem eu trabalhei
no mundo todo, os brasileiros davam um banho. Essa matemática não fecha: se temos gente boa, talentosa, por que essas
histórias não crescem? Porque ninguém está dentro do seu
talento. Escutamos tantas notícias do mercado e vamos para
um lado que não tem nada a ver com a nossa vida, é óbvio que
não faremos o melhor. Tem gente muito talentosa fora do seu
talento. Então eu falei: ‘Poxa, tenho a escola dos meus sonhos,
que ensina coisas relacionadas a desenvolvimento de talento,
a crescimento, e tem gente talentosa que precisa disso. Vou
voltar para o Brasil, aproveitar que eu tenho essa voz agora, e
criar a FazInova, que tem a missão de descobrir, desenvolver e
conectar gente talentosa para um Brasil mais empreendedor’.
A ideia é: vamos criar primeiro cursos sobre autoconhecimento, para a pessoa entender realmente o que ela ama fazer.
Depois vamos desenvolvê-la para realmente conseguir viver
disso, de certa maneira. Há coisas que dá para viver, outras
que não, mas se você for o melhor do mundo naquilo em que
você é realmente muito bom, existem maneiras de conseguir
encaixar para a demanda do mundo. Só que vamos ensinar
ferramentas que encaixam na demanda do mundo: comuni-

cação e liderança, entre outras. A (Universidade de) Harvard fez
uma pesquisa mostrando o que importa para o sucesso profissional: 15% estão relacionados ao conhecimento técnico, 85%
são relacionamento com pessoas. Vamos ensinar esses 85%.
Vamos encontrar essas pessoas, fazer com que elas entendam
no que elas são boas, desenvolvê-las tanto nas competências
que elas não têm quanto alavancar as que elas têm, e como
ninguém sabe tudo, vamos conectá-las com pessoas que são
complementares e que juntas podem fazer projetos acontecerem, desde um restaurante, um clube de leitura, a uma empresa. Essa é a missão da FazInova.
Qualquer um pode ser empreendedor? Se você parar para

pensar, você é um empreendedorismo ambulante. Cada pessoa em si é um miniempreendimento andando por aí, porque o
jeito como você se posiciona, como você se vende, o jeito como
você impacta os outros no dia a dia, não por um produto, mas
talvez como você fale, ensine, é um empreendimento ambulante. Não acho que todo mundo vá começar uma empresa, isso
precisa de muito estômago. Mas acho que todo mundo pode
ser empreendedor no sentido de fazer projetos acontecerem,
talvez dentro de empresas.
Quais são os objetivos de alguém que já conquistou tanto com tão pouca idade? Empreender é criar produtos ou

serviços que tocam vidas. Sucesso dentro deste mundo, para
mim, é: quanto mais vidas eu tocar e mais positivamente, melhor. Há 7 bilhões de pessoas no mundo, e toquei entre cinco e
dez, é muito pouco. Minha meta continua sendo criar produtos e serviços que possam tocar vidas para melhor, e será meta
para a vida toda, porque eu nunca vou alcançar todo mundo. É
ótimo para me manter humilde e perceber que há muito mais
para alcançar. Ainda tenho muito a fazer.

“Fazer projetos
acontecerem e que tocam
várias vidas além da sua:
isso é empreendedorismo.”
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nunca me perdoarei, porque vai passar. É uma argila que vai
endurecer. Ou eu modelo agora, ou eu não modelo mais. Então
eu penso sempre em potencial de impacto e aprendizado.
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Além dos campos

B

O comércio
de Bagé é
baseado no
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funcionalismo
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público

A canção tradicionalista diz que, para saber onde fica o Alegrete, é necessário seguir o rumo do próprio coração. Pois esse caminho, quaaseada na agropecuária, a
se folclórico para muitos rio-grandenses, leva até a região do
Pampa Gaúcho, composta pelas microrregiões da Fronteira
economia do Pampa Gaúcho
Oeste e da Campanha. Além de Alegrete, outras cidades expressivas para o Rio Grande do Sul estão lá, como Bagé, São
também abre espaço para o
Borja, Uruguaiana e Santana do Livramento.
comércio de bens e serviços.
A economia, baseada nas lavouras e na criação de gado,
reforça
a imagem do tradicional gaúcho do campo. Contudo,
No entanto, lojas tradicionais
não é apenas do agronegócio que vive o Pampa. Há espaço
precisam driblar adversidades
para a indústria de mineração e, claro, para o comércio de
bens e serviços. Mesmo assim, os empecilhos para os emprecomuns aos negócios
endedores dessas cidades não são poucos: a proximidade com
o Uruguai, a concorrência das grandes redes e o crescente endividamento da população.
Arquivo/Prefeitura Municipal de Bagé

regiões

Pampa

O momento não é dos melhores, mas o comércio passa por
ciclos. A experiência, aliada a uma boa estratégia, pode ser a
solução, como contam os empresários.

Divulgação/Casa Cruzeiro

Driblando as dificuldades

Casa Cruzeiro, de Caçapava
do Sul, começou as atividades
na década de 1940
concorrência das grandes redes, que esgotaram seu público nas
capitais e vão migrando para o interior. Devem-se considerar,
por fim, os comerciantes informais, que abocanham parte da
clientela. De acordo com o proprietário, é comum notar bolhas
de consumo, em Bagé. Quando uma nova indústria é instalada
na região, o comércio fica aquecido. A agropecuária também
tem seu impacto. Porém, Ricardo Kalil lembra que o funcionalismo público é o que mais garante uma boa circulação de mercadorias; a recente redução do efetivo do Exército na cidade
teve um reflexo significativo. “Já passamos por muitos períodos críticos e outros favoráveis. É preciso aproveitar os tempos
favoráveis para se capitalizar”, recomenda.
Um trunfo da loja é a tradição. Algumas famílias compram
no lugar há três, quatro gerações. Há clientes que frequentam a
casa há até 70 anos. A vasta clientela, ainda assim, não dispensa características essenciais a qualquer negócio: bom preço e a
busca por novidades.
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A Casa Cruzeiro, de Caçapava do Sul, está em atividade há
73 anos. Terceira geração à frente do negócio de calçados e artigos esportivos, Nilo Antunes de Freitas assumiu a atividade
em novembro de 1981, após a aposentadoria do pai. Desde então, viu o comércio do município chegar a um ponto que ele
considera de saturação. “A região tem poucas indústrias, então
o comércio não é muito forte. Começaram a vir lojas de fora.
Existe um limite de expansão”, acredita.
O empresário reconhece que há mais dinheiro circulando –
mesmo que seja de clientes comprando no crédito. No entanto,
ele aponta outros bens de consumo como sendo a prioridade
do público. Com o avanço da telefonia móvel e da internet, os
gastos com vestuário e calçados ficam em segundo plano.
Por isso, Freitas encara o futuro com preocupação. Com
acesso ao crédito, “a população está bem comprometida e agora o pessoal não tem para onde se endividar”, opina.
Em Bagé, a situação é semelhante. A cidade fronteiriça possui lojas tradicionais, como a rede Obino, que lá começou em
1950 e se espalhou para 35 municípios, contando com 46 filiais.
A empresa atua em diferentes ramos, como móveis, eletroeletrônicos e telefonia.
O diretor-presidente, Pedro Ernesto Obino, percebe que o
consumo aumenta quando o campo vai bem – a economia do
município se baseia na criação de gado e no plantio de arroz e
soja. Entretanto, não há grande volume de indústrias na região,
e a base de emprego bajeense vem do funcionalismo público e
de quartéis instalados na cidade. Isso torna o comércio mais
estável, sem tantas oscilações, diz ele.
A Salim Kalil é outra loja de destaque. Aberto há 103 anos, o
estabelecimento começou vendendo tecidos, passando depois
para confecções, calçados, brinquedos e artigos de cama, mesa
e banho. Com uma trajetória centenária, é natural que os proprietários tenham vivenciado altos e baixos no comércio.
Ricardo Nocchi Kalil, atual proprietário e neto do fundador da empresa, vê o desaquecimento do comércio como uma
situação nacional. “Houve um estímulo ao endividamento. A
população fica meio limitada para manter o mesmo nível de
consumo, agora.” O quadro se agrava, segundo ele, pela forte
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Para alguns empreendedores, quando se fala em comunicação, a primeira ideia é de
ações de marketing ou publicidade. É claro, a propaganda e
todo o processo de branding são importantes para tornar o
omunicar-se é essencial ao ser
negócio mais forte. Porém, não é só isso. Dentro das emprehumano. Nas empresas não é
sas, a comunicação vai além: é um processo estratégico.
As pessoas dialogam umas com as outras. É pela comudiferente. Mais que ações de
nicação que elas se fazem entender, numa troca que conspublicidade, a comunicação
trói sentidos. E empreendimentos só são possíveis porque
há gente que interage entre si. “As organizações são basié responsável pelos rumos
camente redes de pessoas que necessitam coordenar-se o
estratégicos das organizações
tempo todo na construção de significados comuns”, explica o consultor Fábio Betti.
Sendo assim, os especialistas defendem que a comunicação não deve ser vista como ferramenta. Ela é, pelo

A Rede Marista é um exemplo positivo. Seu case Comunicação na gestão educacional – rede de diálogo e estratégia
venceu o prêmio Aberje Sul 2012, concedido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, na categoria
Comunicação Integrada. O troféu foi resultado de um trabalho de estruturação e consolidação da área, que já dura
mais de uma década.

Rosângela Florczak explica que a
comunicação perpassa todos os projetos
e estratégias da Rede Marista
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Case de sucesso

O processo começou com duas frentes concomitantes.
De um lado, foi necessário qualificar os aspectos técnicos.
Cada instituição da rede (colégios, faculdades e unidades
sociais, entre outras) possui uma equipe de comunicação
orientada por diretrizes gerais. Ao mesmo tempo, os gestores foram educados para entender a comunicação como
elemento estratégico.
Hoje, todo novo projeto da rede é pensado tendo em
vista a construção de sentido, ou seja, a interpretação que
o público dará para aquilo. “Comunicação não é só fôlder e
cartaz. Ela está no discurso da ação. Precisamos ser críticos
com o que enxergamos, fazer intervenções e saber como
ajudar. Vamos além da técnica”, conta a gerente de comunicação, Rosângela Florczak.
Para alinhar os discursos e levar a mensagem a todos
os públicos, o setor de comunicação atua com diferentes
recursos. Os gestores participam de eventos sobre o assunto. Já os colégios mantêm jornais impressos que circulam
entre os estudantes, além de terem canais em mídias sociais. “Em tempos idos, nós nos desenvolvemos muito no
marketing e na publicidade, mas, hoje, as pessoas têm demandas muito específicas e querem um atendimento mais
individualizado. A comunicação de emissão já não resolve”, argumenta Rosângela.

Letícia de Castilhos/Divulgação Rede Marista

contrário, parte constituinte das dinâmicas de uma empresa. “A comunicação estratégica está relacionada ao alinhamento organizacional, que se dá quando as principais
lideranças conseguem engajar as equipes através de um
processo de comunicação”, resume Everton Carsten, diretor da ECR Consultoria.
Para isso é preciso envolver os colaboradores. É justamente nesse ponto que alguns empresários falham. Betti os classifica em três grupos: os que simplesmente não
percebem que aquilo que fazem, em essência, é comunicar-se; os que entendem a comunicação – e, por conse
quência, as pessoas – como instrumento, dificultando que
os envolvidos produzam resultados de forma colaborativa; os que têm consciência da importância da comunicação para fortalecer vínculos entre as pessoas, o que ajuda
a estabelecer uma cultura mais propícia ao engajamento
e à inovação.
Já Carsten acredita que muitas companhias ainda operam sob uma lógica centralizadora, pela qual as decisões são
tomadas por um grupo de diretores e apenas retransmitidas
aos demais funcionários. “Esse modelo se caracteriza por
um nível de troca muito baixo”, lamenta. A solução, aponta
o consultor, seria estabelecer processos de cocriação, fazendo com que as sugestões dos colaboradores pudessem definir os rumos da empresa. Isso não significa que todos os
departamentos devam participar das decisões estratégicas,
e, sim, que haja espaço para que todos possam ser ouvidos.
Atingir esta maneira participativa de gerir os negócios
leva tempo. É preciso uma mudança de paradigmas: “Só
começa se o presidente ou dono da empresa acreditar que
humanizá-la é o caminho para torná-la sustentável. O primeiro passo é dar-se conta de que ele é modelo e, portanto,
deve dar o exemplo não com sua fala, mas com suas atitudes”, frisa Betti.
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As falhas
por trás da
quebra
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uais são os motivos que levam uma empresa a encerrar suas
atividades? São aspectos relacionados à gestão de pessoas, às
finanças, à falta de planejamento ou a esses três itens ao mesmo
tempo? Especialistas e empreendedores respondem

Empreender não é fácil. É necessário dedicação, compromisso e persistência,
aliados a uma boa dose de talento e paixão. Não há fórmula
exata ou caminho certeiro para o sucesso, nem mesmo a gatexto Luísa Kalil
rantia de que não haverá erros ao longo da trajetória. Uma
das poucas certezas, aliás, é de que falhas serão inevitáveis.
imagem de abertura Silvio Ribeiro
Entretanto, uma das grandes vantagens do mundo globalizado e conectado é a vasta troca de informações entre um
número igualmente extenso de pessoas. Considerando o cenário atual e olhando para o empreendedorismo praticado
hoje no Brasil, pergunta-se: por que as empresas quebram?

De acordo com Gustavo Chierighini, fundador da consultoria Plataforma Brasil, há dois vetores que resultam no encerramento de atividades de uma empresa. Um deles é o
vetor comportamental; o outro, de gestão.
Eventualmente, ambos estão conectados. Isso acontece quando há muita expectativa diante de um resultado
o qual, na verdade, não se tem certeza absoluta de que
virá. Essa crença ou certeza mal fundamentada resulta
na falta de análise criteriosa e, consequentemente, em
alguns descuidos relacionados à gestão. “Você tem uma

previsão de performance fora da realidade e isso implica
uma atitude de gestão inapropriada para a sustentabilidade econômica da companhia”, avalia. Ao analisar os
dois vetores individualmente, Chierighini vê no aspecto
comportamental a falta de um diálogo bem estruturado
com a equipe de colaboradores da empresa. “Você passa
a ter uma cúpula tomando decisões com uma visão míope
do processo”, aponta.
Uma solução possível é criar uma liderança ou direção bem integrada com os demais funcionários. No que
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diz respeito à gestão, o deslize está na falta de planejamento estratégico e operacional detalhados, com metas
possíveis de serem atingidas. Detalhe, aliás, que faz toda
a diferença. Metas impossíveis ou minimamente esdrúxulas podem gerar falta de credibilidade na equipe. Afinal,
como levar a sério algo que não é possível realizar? “Metas possíveis podem ser de fato alcançadas e as pessoas
podem ser cobradas por isso”, ressalta o fundador da Plataforma Brasil.
Não fuja do risco

Divulgação/FDC

O professor de Economia e Finanças da Fundação Dom
Cabral, Rodrigo Zeidan, resume: “Todo negócio tem risco”.
Seja de liquidez, de mercado ou até mesmo político, qualquer empreendimento está submetido a diversos tipos de
risco. “Toda empresa está sujeita a quebrar da noite para
o dia”, observa. Tal constatação vale inclusive para as mais
experientes no mercado.
Como exemplo, Zeidan lembra o caso da gigante norte-americana Enron, que quebrou por fraude contábil. Mirando o cenário brasileiro, quais são as falhas mais comuns
entre os empresários e que resultam no fim do negócio? A
falta de planejamento do capital de giro e o mau gerencia-

Rodrigo Zeidan
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Professor
de Economia e
Finanças da
Fundação
Dom Cabral
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“

Toda empresa está
sujeita a quebrar da
noite para o dia

”

mento dos recursos – como, por exemplo, não fazer gestão
de custo ou falta de previsão da receita –, estão entre as
causas mais recorrentes para que uma empresa dê suas atividades por encerradas.
“Há milhões de formas de uma empresa quebrar, ainda
mais no comércio, que depende da rotatividade, de girar
o estoque o tempo inteiro. Qualquer quebra estrutural de
demanda pode levar uma empresa a quebrar”, conclui Rodrigo Zeidan. Ouve-se com frequência que o mercado não
está para amadores. Por que, então, tantos empresários (ou
futuros empreendedores) assumem riscos tão elevados sem
o conhecimento necessário? A resposta está no legado da
hiperinflação, que à época dificultava qualquer tipo de planejamento – no qual, até hoje, poucos brasileiros acreditam.
“É um pouco trauma da hiperinflação e cultural. Simplesmente os empreendedores não fazem planejamento porque
não acreditam; quando o fazem não sabem fazer direito, então erram gigantescamente, e quando fazem razoavelmente
bem não revisam o planejamento”, constata Zeidan.
Novas gerações
Passados os anos de hiperinflação, chega ao mercado
uma nova geração de profissionais, altamente conectada
e com mais acesso à informação que as anteriores. E qual
será a dificuldade deles? Para Rodrigo Zeidan, aceitar
riscos. “O empresário que começou seu negócio na década de 1970 ou 1980 tinha uma coragem muito grande
em aceitar riscos. A nova geração tem coragem, mas as
alternativas são mais possíveis para ela; o mercado de
empreendedorismo acaba atraindo as pessoas que precisam, e não necessariamente aquelas que têm capacidade
e sabem. É um problema de seleção adversa”, conclui. É
cedo, e mesmo difícil, para saber que impacto isso terá
nos empreendimentos que estão por vir. Um ponto muito
presente na cultura brasileira – e que sempre haverá – é o
empreendedorismo de sobrevivência, caracterizado por
pessoas que empreendem por necessidade, de modo a garantir uma renda mensal, e não por vontade própria.
Independentemente da origem do empreendedorismo,
o professor da Fundação Dom Cabral alerta para a importância da capacitação: “Quando você tem empreendedorismo por sobrevivência, o empresário tem que entender que,
apesar disso, ele tem que se qualificar para fazer um bom

trabalho”. As expectativas, porém, são otimistas. Com uma
economia mais aberta e o maior acesso à informação, em
especial pela internet, hoje é mais fácil saber e entender do
que se trata ou como fazer um plano de negócios. “Isso era
impensável, 20 anos atrás”, recorda Zeidan.
Comportamento empreendedor
Cada segmento do comércio de bens e serviços tem
suas particularidades. No entanto, alguns obstáculos permeiam os mais diferentes perfis e tamanhos de empresa.
A falta de planejamento e as falhas relacionadas às finanças podem se apresentar tanto na realidade das microempresas quanto das pequenas, médias e até mesmo nas
grandes. A gerente de Atendimento do Sebrae-RS, Viviane
Ferran, conta que, em muitas histórias de fechamento de
empresa, um aspecto é constante: problemas financeiros.
Falta de capital de giro, muitos impostos, carga tributária
elevada e falta de crédito estão dentro deste cenário.

À medida que o empresário se aprofunda na história,
outra constatação é feita: falta-lhe conhecimento gerencial. “Ele não domina tudo aquilo de que precisa para gerenciar um negócio”, observa Viviane. Em alguns casos,
o empreendedor em questão apresenta o conhecimento
técnico necessário, mas deixa a desejar quando o assunto
é gestão. Na prática, é como um chef que deseja ter seu
próprio restaurante, mas não sabe do que precisa para
empreender, embora domine o universo da cozinha. “Ele
não conhece o mercado em que está entrando. Faltar
cliente e capital é consequência.”
Atitudes consideradas amadoras podem ser entendidas pelo comportamento empreendedor. Quando o indivíduo entende pouco de gestão e, por diferentes razões,
não está disposto a aprender, a solução pode estar em encontrar um sócio que tenha esse conhecimento. “Faz parte
buscar alternativas para uma fraqueza da empresa”, aponta Viviane. A condição para o sucesso, salienta a gerente de
Atendimento do Sebrae, é a gestão.
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O ponto forte dos brasileiros
“O brasileiro é muito empreendedor”, reconhece Viviane. Entre as qualidades dos brasileiros, ela aponta para a
iniciativa e a busca de oportunidades. Autoconfiança, boa
rede de contatos e coragem para arriscar também se destacam. No entanto, o baixo investimento em qualificação
enfraquece o que poderia ser um perfil empreendedor ainda mais forte. Para a gerente de Atendimento do Sebrae-RS,
o brasileiro está falhando quando não busca a capacitação.
Também é importante saber quando, apesar de tudo, a ideia
simplesmente não é uma boa oportunidade de negócio.
“Podemos exigir mais qualidade e eficiência. Nisso podemos melhorar.”
Aprendendo com os erros
Participar de eventos relacionados ao empreendedorismo pode ser de grande valia tanto para o empresário
quanto para o negócio. Aprender com cases de sucesso
e trocar experiências são sempre uma boa oportunidade
para crescer profissionalmente e ser visto no mercado.
Para Angelo Garbarski, da Impresul, a
falta de administradores qualificados
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Contudo, mesmo as melhores empresas têm em sua trajetória momentos marcados por erros, tenham sido eles
frutos de más decisões ou imprevistos no caminho. Foi
com o objetivo de mostrar como a falha é intrínseca à
caminhada pelo sucesso que nasceu o FailCon, evento que
reúne empresários de diferentes setores e que compartilham seus erros – e o que aprenderam com eles – com o
público presente.
Criado em 2009 nos Estados Unidos, atualmente o FailCon é realizado em mais de dez países e ganhou sua versão brasileira em 2012, quando a primeira edição no país
foi realizada em Porto Alegre. Organizada pelos empresários Rafael Chanin, sócio da Ionatec, e Flávio Steffens
de Castro, sócio da Woompa, a segunda edição brasileira
da FailCon foi realizada no último mês de outubro, novamente na capital gaúcha. De acordo com Chanin, a partir
dos cases de sucesso vistos na mídia, é fácil render-se ao
encantamento e ter a sensação de que, para ter sucesso,
basta empreender.
Porém, ao conhecer os obstáculos enfrentados por
grandes nomes do mercado, chega-se à conclusão: não é
tão simples assim. Um erro conhecido, aponta o sócio da
Ionatec, em especial na área de tecnologia, é acreditar que
“o mundo está à espera do seu produto”. “Quem dita o que
se quer é o mercado”, diz Chanin. Por mais criativas que
sejam as ideias, ele alerta: “Um erro comum é acharmos
que temos a resposta para o mercado, e não o oposto”. Sobre as mensagens transmitidas no FailCon, Chanin reforça:
“Esta, para mim, é a lição mais importante: o aprendizado
de que a falha faz parte do processo do sucesso”.
Muita expectativa, pouco embasamento
Um dos cases apresentados na segunda edição brasileira do FailCon foi o da empresa Vakinha. O diretor Luiz
Felipe Gheller conta que, no início da companhia, surgiu
a oportunidade de uma parceria com um grande portal,
e que resultaria em um marketing significativo para o
Vakinha. O retorno esperado não veio, frustrando a elevada expectativa de Gheller e seus sócios. “Gastamos
muito para montar a estrutura que atenderia o volume
que o portal iria trazer, e que acabou não vindo.” Na prática, foi como montar um imenso festival para receber
cem pessoas.

Controle acima de tudo
De acordo com o sócio-proprietário da Impresul, Angelo Garbarski, três pontos principais levam à quebra de
uma empresa: a falta de planejamento, a falta de estrutura organizacional e a falta de controle. Com relação ao
primeiro item, o também presidente da Abigraf-RS e do
Sindigraf-RS aponta para a “falta de preparo, de conhecimento mais profundo do mercado e, muitas vezes, a
compra apressada, sem fazer uma verdadeira pesquisa
das suas necessidades”. No que diz respeito à estrutura,
ele afirma não importar o tamanho da empresa, o investimento em treinamento e atualização contínua tanto de
gestores quanto de colaboradores é fundamental.
A falta de administradores competentes e preparados
para gerenciar uma empresa é preocupante. “Muitos se
transformam em donos de empresa e não em empresários. O dono é aquele que dirige à sua maneira, com seu
pensamento e experiência de vida. Empresário é aquele
que tem algo mais, que estuda, pesquisa, busca aperfeiçoamento constante e procura seu desenvolvimento pessoal e profissional.”
Por fim, o controle dos ativos de seus negócios é um
ponto em que muitos empresários deixam a desejar. “A
grande maioria das empresas não executa um controle

Viviane Ferran
Gerente de
Atendimento do
Sebrae-RS

“

Podemos exigir
mais qualidade
e eficiência. Nisso
podemos melhorar.

”

realmente de quanto tem na empresa.” Garbarski já sentiu na pele o risco de perder o próprio negócio, como consequência do excesso de venda de um produto pelo preço
errado – no caso, por menos do que realmente valia. “Primeiro, procure conhecer os seus custos para depois saber
a quanto tem que vender”, ensina.

a dieta da empresa saudável
Confira algumas dicas da gerente de Atendimento
do Sebrae-RS, Viviane Ferran, para cuidar da saúde
da empresa.
Planejamento: cuide o que você está fazendo agora sem
deixar de olhar para o futuro
Questões financeiras: não dê um passo maior que a perna.
Respeite sua capacidade financeira e jamais misture as
finanças da empresa com as pessoais
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Na visão de Gheller, um dos erros cometidos pelo Vakinha foi a falta de um contrato rígido, que resguardasse
mais a empresa. “Estávamos baseados em promessas da
contraparte e que acabaram não acontecendo.” A lição
disso tudo? Ter um contrato bem estabelecido. “Tudo o
que se conversa e todas as intenções, por mais bonitas
que sejam no momento da conversa, têm que estar no
contrato, no papel, com cláusula prevendo inclusive punição para quem não cumpre sua parte.”
Além desse, outro erro apontado por Gheller foi a
forte segurança da equipe em torno do crescimento vertiginoso do negócio ainda no começo. De acordo com o
empresário, é importante aprender a não contar com um
modelo de negócios que dependa tanto do volume. “Ele
tem que ser rentável tanto no plano A quanto no plano B,
porque dificilmente se consegue manter o mesmo plano
de negócio do início ao fim do empreendimento”, destaca
o diretor do Vakinha.
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Olho no mercado: não deixe de observar a concorrência,
assim como fornecedores e clientes
Inovação: inove não somente no produto ou serviço, mas na
sua capacitação e formação empresarial
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saiba

mais

mais & menos
Multicanal
Estudo da Nielsen indica que

55% dos

consumidores brasileiros compram em três
canais diferentes. Segundo a pesquisa,
97% compram em mais de um ponto de
venda e 30% afirmam trocar de loja, caso
não encontrem o que procuram.

Na Balança
Porto Alegre é a

2ª capital brasileira

com o maior número de adultos acima
do peso, perdendo apenas para Campo
Grande (MS). Segundo o Ministério da
Saúde, 54,1% das pessoas com mais

CONSUMO / A

atenção dos brasileiros
O consumidor brasileiro está mais atento à concorrência entre marcas

e pontos comerciais e sabe usar isso a seu favor. De acordo com o Consumer Watch Express Shopper, estudo da Kantar Worldpanel, o público do
país é atraído por ações promocionais e melhores preços. 74% dos entrevistados sempre compram produtos em oferta e promoção. Já 61%
deles comparam preços entre diferentes lojas, o que demonstra maior
controle do orçamento mensal. Além disso, a pesquisa também relata que
os consumidores buscam inovação: 42% dos brasileiros procuram novidades e provam artigos novos quando vão às compras. Entre os diferentes
segmentos abordados no estudo, um que se destaca é o mercado de alimentos congelados. O Brasil é o país que mais consome esses pratos na
América Latina – são a opção de 61% dos compradores, frente à média
latina de 33%. A Kantar Worldpanel credita isso ao acentuado número
de habitantes que moram sozinhos (quase 7 milhões, segundo o IBGE) e
necessitam de soluções rápidas e práticas no dia a dia.

de 18 anos estão acima da faixa ideal,
sendo que 18,4% têm obesidade.

TRÂNSITO / Congestionamentos

Na lata
De acordo com a Associação Brasileira
do Alumínio (Abal) e a Associação
Brasileira dos Fabricantes de Latas de
Alta Reciclabilidade (Abralatas), o país
reciclou

97,9% das latas de alumínio

comercializadas em 2012.
O Brasil é líder na reciclagem dessas
embalagens desde 2001.

Tributação

R$ 4,3
bilhões em impostos por dia.
O brasileiro paga, em média,

Os dados são do Impostômetro, ferramen-
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pela União, estados e municípios.

Fofoca
Enquete realizada pela empresa
Nube apontou que

94,75% dos

jovens entre 15 e 26 afirmam evitar ou
não manter o hábito de falar dos colegas
no ambiente de trabalho.
Os demais disseram que fofocas fazem
parte do cotidiano, ou que falam mal
dos fofoqueiros.

32

no mundo

Os motoristas perdem, em média, oito dias por ano no trânsito. A infor-

mação vem de um levantamento global realizado pela empresa especializada Tom Tom. A sexta edição do Índice de Tráfego mediu congestionamentos em 169 cidades ao redor
P.J. Hudson/Morgue File
do mundo, comparando o
tempo de viagem durante
os horários de fluxo leve
com a trafegabilidade em
períodos de pico. Com base
nesses dados, foi gerado
um relatório que apontou
1 Rio de Janeiro (Brasil):
50% o ranking das cidades mais
engarrafadas do planeta.
2 São Paulo (Brasil):
39% Moscou aparece em pri3 Vancouver (Canadá):
36% meiro lugar, com 65% de
4 Los Angeles (Estados Unidos):
35% congestionamento, seguida
por Istambul (57%) e Rio
5 São Francisco (Estados Unidos): 32%
de Janeiro (50%). São Paulo
6 Honolulu (Estados Unidos):
28%
também aparece na lista,
7 Seattle (Estados Unidos):
28% na sétima posição (39%). As
8 San Jose (Estados Unidos):
27% capitais carioca e paulista
9 Toronto (Canadá):
27% são as campeãs do trânsito
10 Washington (Estados Unidos):
27% lento nas Américas, conforme ranking ao lado.

Jane M. Sawyer/Morgue File

BIG DATA / Informação
vantajosa
Um estudo realizado pela Bain
& Company, consultoria global
de negócios, concluiu que as
empresas que adotam o big
data com antecedência saem
na frente. Entre as 409 grandes
companhias pesquisadas – em

FINANÇAS / Contas

complicadas

Uma pesquisa conduzida pela Thomson Reuters revelou que a con-

fiabilidade é o aspecto mais relevante no processo de recebimento de
informação fiscal no Brasil, de acordo com 72,42% dos entrevistados.
O levantamento mostrou a preocupação das empresas em encontrar
melhores soluções para a complexidade do cenário tributário no país.
Outros destaques da pesquisa, realizada durante um evento da área em
São Paulo, foram os seguintes:

70,18% dos respondentes acreditam que o acompanhamento
das atualizações na legislação fiscal e tributária deve ser diário.

60,36% indicaram que os departamentos fiscal e tributário
de suas empresas gostariam de focar mais em questões
estratégicas, mas enfrentam dificuldades para isso, em função
do tempo significativo que têm de direcionar para o grande
volume de trabalho operacional.

59,4% apontaram que os controles, sistemas e processos de
suas empresas ainda não estão preparados para enfrentar o
mercado internacional.

diferentes regiões e setores
–, as que utilizavam esse tipo
de informação apresentaram
vantagem competitiva em
relação à concorrência. Com
capacidade analítica mais
avançada, as organizações
têm o triplo de chances de
executar tarefas de acordo
com o planejamento e são
cinco vezes mais propensas a
tomar decisões mais rápidas
que os concorrentes.
A pesquisa também descobriu
que a utilização do big data
contribui para as empresas
apresentarem os melhores
resultados financeiros dentro de
suas respectivas áreas.

que não se vê
Entre agosto e setembro deste ano, a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) realizou uma

pesquisa com seus associados para compreender qual a percepção das empresas de software e TI quanto a mecanismos de apoio aos negócios. O resultado gerou um alerta: 44% das companhias associadas à entidade não
conhecem o bastante as fontes para inovação e fomento disponíveis para o setor no país. Das 312 empresas
que responderam ao questionário, apenas 44 informaram ter utilizado alguma linha de crédito do tipo. Entre
as demais, a falta de conhecimento sobre fontes de incentivo foi a principal razão apontada para a ausência do
benefício. Outras companhias afirmaram que não conseguiram ter acesso ao incentivo. Os motivos para isso foram Processo Rejeitado, Falta de Orientação e Processo Complexo. Burocracia e falta de equipe interna também
foram pontos salientados no levantamento. O estudo verificou, ainda, que as empresas destinam a maior parte
dos recursos a pesquisa e desenvolvimento (76% dos entrevistados aplicam o dinheiro para este fim), vindo em
seguida ajuda para comercialização e marketing dos produtos (44%) e internacionalização e exportação (25%).
As soluções já utilizadas pelos associados foram Finep (47%), Fundos de Amparo à Pesquisa (15%), BNDES
(13%), CNPq (7%), Bancos Regionais de Desenvolvimento (8%) e recursos de Incentivo Fiscal (4%).
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Esporte
o ano todo
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O

Realizar atividades físicas, além de melhorar as condições do corpo, pode trazer
momentos de interação entre as pessoas. Os esportes, por
exemplo, são mais que exercícios: são uma atividade social.
incentivo à atividade física é
Pensando nisso, o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc incentiva a
uma das características do
prática de diversas modalidades esportivas, com o objetivo
de “proporcionar lazer e integração e contribuir para a mesistema fecomércio-rs/ Sesc.
lhoria da qualidade de vida dos comerciários, seus depenA entidade já está preparando o
dentes e da comunidade como um todo”, explica Marcelo
Afonso, gerente de Esporte e Lazer da entidade.
calendário esportivo de 2014
Os benefícios são muitos. “A prática do esporte amador
orientado pode reduzir consideravelmente os riscos de doenças, incentiva e melhora o convívio social, além de contribuir para uma melhor forma física do corpo. Ou seja, o
esporte está, muitas vezes, ligado à relação saúde e bem-es-
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Mostra sobre o lixo chega à Capital
A mostra pedagógica Lixo É Quase Nada! chega
este mês ao Rio Grande do Sul. A exposição pode
ser conferida de 22/11 a 13/12 no Sesc Campestre,
em Porto Alegre. Visitantes terão a oportunidade de
ampliar e questionar o que sabem sobre o consumo,
o descarte e o aproveitamento de resíduos, tema
que afeta a todos, seja no dia a dia ou em escala
global. Este é um projeto do Sesc Ciência.
Convenção Maturidade Ativa em Torres

Esporte reduz o risco de doenças e
melhora o convívio social

Acontece, entre os dias 25 e 28 de novembro, a
10ª edição da Convenção Estadual do programa
Sesc Maturidade Ativa. O encontro reúne em
Torres mais de 1,7 mil idosos, representando os 46

Expectativa
O calendário 2014 de atividades de esporte e lazer do
Sesc-RS já está ganhando forma. A entidade prevê torneios
pelos quatro cantos do Estado, sempre com a preocupação
de atuar fortemente na iniciação esportiva.
No primeiro semestre, além do Circuito Verão Sesc de Esportes (dias 15 e 16 de março, em Torres), tem início o Circuito
Sesc de Corridas. A maioria das provas ocorrerá nas manhãs de

grupos do Estado. A programação visa à troca de
experiências e à valorização do envelhecimento
humano. Palestras, oficinas de desenvolvimento,
ações de integração e atividades culturais e de lazer
compõem o programa.

agenda de eventos
Até 1o /Dez
Mostra Casa da Saúde
A comunidade de Palmeira das Missões confere,
a partir do dia 19 de novembro, mostra com
exposições interativas, palestras e testes de saúde,
que serão disponibilizados gratuitamente.

8/Dez
Final do Circuito Sesc de Corridas 2013
Porto Alegre recebe atletas de todo o RS classificados nas etapas regionais durante todo o ano.

domingo, em diversas cidades, até dezembro. O primeiro município a receber as atividades é Osório, no dia 16 de fevereiro.
Já outras competições atléticas, como os Jogos Masters e
Seniors e a Meia Maratona Sesc de Revezamento, estão previstas para o segundo semestre, assim como as edições 2014 dos
Jogos Comerciários e do Sesc Triathlon. Outras informações,
em breve, no site www.sesc-rs.com.br. Pelo endereço eletrônico também é possível saber mais sobre iniciação esportiva e
encontrar a academia Sesc mais próxima de sua região.
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tar”, enumera Afonso. Esta preocupação do Sesc-RS aparece
durante o ano todo, com um intenso calendário esportivo.
Nos dias 9 e 10 de novembro, foi realizada a final estadual da
33ª edição dos Jogos Comerciários Sesc. Os atletas se reuniram no Sesc Campestre, em Porto Alegre, para competir em
diferentes modalidades como: natação, atletismo, futebol,
vôlei, bocha, canastra e xadrez. De acordo com o gerente de
Esporte e Lazer, as modalidades são definidas conforme as
características das regiões, desde o clima até a estrutura que
cada município comporta.
Novembro também é o mês da etapa gaúcha do Sesc
Triathlon – Circuito Nacional, com provas em Tramandaí,
no dia 24. O evento acontece anualmente em seis estados.
Ao mesmo tempo que apresenta elevada qualidade técnica,
a competição também favorece a inclusão de triatletas iniciantes e com deficiências. Nas provas de ciclismo, corrida e
natação (ou apenas corrida e ciclismo, no caso do Duathlon),
os participantes chegam a percorrer distâncias superiores a
50 quilômetros. Os trajetos variam conforme a categoria do
competidor – Elite, Amador Olímpico ou por Faixa Etária.
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Pet shop

texto Diego Paiva de Castro

tudo para
o melhor
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O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, perdendo apenas para os
Estados Unidos. Somente no Rio Grande do Sul são mais
om mais de 1,2 mil
de 1,2 mil pet shops, agregando pessoas de diferentes formações, mas semelhantes em seu amor por animais e esestabelecimentos no Estado,
pírito empreendedor. A Associação Gaúcha de Pet Shops
o mercado de pet shops se
(Agapet) calcula que o mercado cresça até 15% em relação
ao ano passado. As vendas de produtos do segmento, por
consolida como um setor de
sua vez, terão aumento estimado de 8,3% no mesmo períoportunidades a profissionais
odo, superando os R$ 15 bilhões, conforme a Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estidas mais diferentes áreas.
mação (Abinpet).
Mais do que a paixão pelo
Segundo o presidente da Agapet, Tiago Schröder, para
ter sucesso no ramo não basta amar cães e gatos. “É nemundo animal, é necessário
cessário conhecer administração, leis, relacionar-se muito bem e fazer bom uso das redes sociais.” A montagem
conhecimento em gestão
de um serviço de banho e tosa custa em média R$ 5 mil.
Uma pet shop de pequeno porte, por sua vez, exige no mínimo R$ 20 mil. “Antes de dois ou três anos, não espere
retorno do investimento”, declara. O médico veterinário
Leonardo Bolognesi, dono da Pet Mania, em São Francisco
de Paula, lançou-se ao setor em expansão em 2011, movi-

Se em 2012 o faturamento maior das lojas vinha com
a venda de medicamentos como vermífugos e rações, o
protagonismo agora cabe aos serviços de banho e tosa. Na
loja de Leonardo Bolognesi, 50% dos ganhos provêm de
procedimentos estéticos. Uma parcela de 40% é fruto dos
negócios envolvendo acessórios, rações e medicamentos,
enquanto que o consultório responde pelos 10% restantes.
Em Soledade, Luana Sartori vive cenário semelhante:
banho e tosa representam 60% do ingresso de receita. A
área de produtos atrai pelo catálogo de itens cada vez
mais extenso. “Tudo que é feito para crianças também
existe na versão pet: roupas, sapatos, comida, brinquedos.
Já vendi até capacete para cachorro andar de moto com o
seu dono”, conta Luana.
Formador de profissionais
Embora já existam grandes redes no Brasil, o nicho das
pet shops no RS ainda é dominado pelos pequenos empreendedores como Bolognesi e Luana. São lojas de bairro com
clientela cativada com base no bom atendimento.
O presidente da Agapet, Tiago Schröder, alerta que estabelecimentos de porte, provenientes de São Paulo, estão
de olho no consumidor gaúcho. Schröder, administrador
de empresas, trabalhou por mais de dez anos em pet shop
e, ao perceber a demanda crescente por profissionais especializados, criou o Centro Profissionalizante de Estética
Animal (CPEA), em 2008. Desde então, já formou mais de
4 mil alunos em cursos de banho e tosa e, recentemente,

Outras profissões
O amor por animais e a vontade de ganhar a vida trabalhando no ramo envolve profissionais de outras áreas.
Médicos, enfermeiros, biólogos, advogados, profissionais de
diversos campos são donos de lojas para animais de estimação. Carlos Hackbart, coordenador de projetos de informática, e sua esposa, Sila Moura, abriram a Bichinho Chique, no
centro de Porto Alegre, há um ano. “O contato próximo com
os bichos e o fato de ser meu próprio chefe foram fatores
decisivos à mudança de rumos”, admite ele, ex-funcionário
de multinacional. Hackbart fez cursos no Sebrae-RS e pesquisou a concorrência antes de escolher o ponto.
Ele recomenda o mesmo aos demais empreendedores
novatos. Outra dica é ter cão ou gato em casa. “Ajuda no
momento de ganhar a confiança dos clientes e perceber
as necessidades do mercado”, conclui.

À frente da Pet Mania, em São Francisco
de Paula, Leonardo Bolognesi viu no
setor uma oportunidade para crescer
profissionalmente
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Estética alavanca ganhos

implementou um curso de gestão de loja do segmento, com
duração de três meses. Além disso, ele atua como atacadista, fornecendo produtos de beleza animal aos lojistas.

Arquivo Pessoal

do pela vontade de crescer. Fez estágios extraoficiais no
comércio a fim de adquirir know-how de gestão, e atualmente trabalha 12 horas por dia. “A clientela é exigente.
Os animais são vistos como companheiros e até mesmo
membros da família.” A veterinária Luana Sartori comemorou o primeiro ano da Pet da Lu, em Soledade, no mês
de novembro. Ela sorteou presentes aos bichos como forma de marcar presença no mercado e fidelizar seu público. A loja, com seus acessórios, funciona junto com o
consultório e o espaço de banho e tosa. “Sempre quis ter
tudo junto, para o cliente não ter de ir a outro lugar.”
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pesquisa
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Mais força
no mercado de
trabalho
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O final de ano está aí e, com ele, o comércio entra no clima das festas
de Natal e Réveillon, além de amigos ocultos e celebrações
corporativas, responsáveis por aquecer o movimento de
esquisa elaborada pela
dez entre dez empreendimentos. Para atender à elevada
Fecomércio-RS revela intenção
demanda, típica do período, é importante estar preparado.
Além de investir no treinamento dos colaboradores, uma
na contratação de temporários
alternativa a que muitos empresários recorrem é a contrapor estabelecimentos em todo
tação de temporários. Em outras palavras, profissionais que
integrarão o quadro de funcionários de forma pontual, por
o Estado. Apesar da visível
um período predeterminado, contribuindo em atividades
escassez de profissionais
como atendimento e vendas.
De acordo com a Pesquisa de Temporários elaborada pela
disponíveis, os números devem
Fecomércio-RS, os estabelecimentos do comércio de bens e
serviços deverão contratar, em média, 5,2 trabalhadores
superar o Natal de 2012

temporários neste final de ano. O número representa um
acréscimo de 26,9% na força de trabalho dessas empresas.

o economista da Fecomércio-RS. Abrir o leque a profissionais
de diferentes faixas estárias, diminuindo restrições, também
pode facilitar a busca por temporários.

Intenções do comércio
Expectativas do final de ano

Como se preparar
Para acompanhar o ritmo intenso de final de ano, é importante que os empreendimentos tenham suas atividades
organizadas. “As empresas precisam entender que o mercado
de trabalho vive um momento de aperto, em que a disponibilidade de trabalhadores é cada vez menor”, avisa Lucas Schifino. A organização auxiliará na definição das necessidades
da empresa na hora de contratar e, antes mesmo de começar
a seleção, saber qual o perfil de colaborador mais adequado
ao negócio. Contratados os profissionais, investir em treinamento é um fator crucial. “Apesar da brevidade do trabalho
temporário, a realidade atual do mercado exige que a empresa leve em conta a possibilidade de treinamento, mesmo que
básico e rápido, do trabalhador dentro da empresa”, salienta

Em Ijuí, a Livraria Santo Antônio conta com o apoio de uma
profissional de Psicologia na hora de selecionar colaboradores.
Para atender à demanda de final de ano, a empresa costuma
contratar temporários a partir do mês de dezembro. Em 2013,
porém, a loja decidiu fazer um investimento maior e contratálos já no mês de novembro. Seis novos funcionários integrarão
o quadro de trabalhadores, composto em média por 60 profissionais, para garantir a qualidade do atendimento e agregar
melhores resultados às vendas no movimentado final de ano.
Marcia Botega, gerente de vendas da livraria – que também atua nos setores de papelaria, bazar e brinquedos –, conta que a decisão de contratar com antecedência teve por objetivo garantir que os novos profissionais se sentissem mais
bem capacitados. “Para que eles tenham esse tempo de preparo, conheçam a empresa, saibam como ela opera”, explica.
Com a volta às aulas já em fevereiro, ela não descarta a possibilidade de efetivação de temporários. Em 2012, quatro deles
passaram a integrar a equipe fixa de colaboradores. Ciente
da carência que o mercado enfrenta com relação ao capital
humano, Marcia não desanima: “Gostamos de pessoas que venham para se qualificar e ficar conosco”.

A Pesquisa de Temporários 2013
também apontou que:
68,2% dos estabelecimentos que pretendem contratar
temporários haviam iniciado as contratações em outubro
90,9% dos estabelecimentos que pretendem contratar
temporários deverão fazê-lo para a atividade de
vendas/ comercial
63,8% dos estabelecimentos pesquisados devem contratar
número de profissionais semelhante ao de 2012
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Realizada no mês de outubro, a pesquisa incluiu as seguintes cidades de cada macrorregião do Rio Grande do Sul:
Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Ijuí. Para
Lucas Schifino, da Assessoria Econômica da Fecomércio-RS,
uma importante evidência do estudo é que as empresas continuam contratando profissionais temporários. “Na comparação com o ano passado, 21,3% das empresas pretendem
contratar mais temporários, e o volume de trabalhadores
contratados este ano deverá ser 13% maior.”
Outro fato é a redução das exigências no processo de seleção. “Isso é um reflexo do quadro atual do mercado de trabalho, em que a escassez de trabalhadores com o nível desejado de qualificação tem obrigado as empresas a reduzir seu
grau de exigência”, explica. Para quem está de olho em novas
oportunidades, uma informação importante: de acordo com a
pesquisa, 49% dos trabalhadores contratados como temporários neste final de ano possuem chance de efetivação em 2014.
“Com a dificuldade de encontrar trabalhadores por parte das
empresas e rotatividade alta, um funcionário que demonstrar
bom desempenho, mesmo tendo sido contratado com a intenção de permanência de alguns meses, tem grande probabilidade de ser efetivado, caso deseje”, observa Schifino.
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21,4% aumentarão as contratações (maior ou muito maior)
e 14,8% contratarão um número menor de funcionários
temporários (menor ou muito menor)
47,9% dos estabelecimentos afirmaram que exigirão, ao menos,
Ensino Médio completo
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senac
Investimento
presente, de olho
no futuro

Cursos de pós-graduação do
Senac-RS agora
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também serão
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realizados em
Erechim, Bagé,
Caxias do Sul,
Rio Grande,
Santa Maria e
Uruguaiana
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O mercado profissional está cada vez mais concorrido. Para quem deseja se destacar, investir em uma pós-graduação pode ser determinante.
Com inscrições abertas desde 16 de setembro, o Senacenac-RS amplia oferta de cursos
RS ampliou sua gama de cursos de especialização na modalide Pós-Graduação, e mais
dade presencial para as Unidades da Instituição em Erechim,
Bagé, Caxias do Sul, Rio Grande, Santa Maria e Uruguaiana,
Unidades no Estado passam a
além das Faculdades de Porto Alegre e Pelotas.
oferecer as especializações na
As vagas ofertadas abrangem os cursos de Computação
nas Nuvens; Liderança, Coaching e Gestão de Pessoas;
modalidade presencial. Quem
Gestão de Negócios; Segurança da Informação; Gerenciadeseja crescer no mercado já
mento de Projetos; Comunicação e Marketing Estratégico
e Gestão de Moda.
sabe: não pode ficar parado
A dinâmica dos cursos acompanha as demandas do
mercado de trabalho, com material didático próprio,

Senac e Rádio Farroupilha promovem 2ª edição

além de recursos multimídia e metodologia adequada à
rotina de quem precisa conciliar outras atividades, como
trabalho e estudo.
“O diferencial do nosso Programa de Pós-Graduação
está na proposta pedagógica, que é vocacionada para a
prática no contexto de trabalho, permitindo uma estreita
relação dos estudantes com as empresas do segmento terciário da economia”, afirma a gerente de Educação Superior do Senac-RS, Carla Patines. “O Programa de Pós-Graduação do Senac-RS permite o aprofundamento teórico
necessário, mas com enfoque em pesquisa aplicada. Nesta
dinâmica, tanto o estudante quanto as organizações saem
do programa mais fortalecidos”, acrescenta.
Em sintonia com o mercado

da Caravana Digital No próximo dia 23 de novembro,
no bairro Mathias Velho, em Canoas, ocorre a 2ª
edição da Caravana Digital. Fruto da parceria entre
a Rádio Farroupilha e o Senac-RS, o objetivo é levar
a cultura digital a diferentes comunidades de Porto
Alegre e região metropolitana, por meio de oficinas
de informática gratuitas para a população de baixa
renda. Desde o começo do projeto, em 31 de agosto,
mais de 200 pessoas já foram capacitadas e mais de
mil já compareceram ao local, que também oferece
atividades para crianças, chimarrão e música.
Senac Caxias e Unimed Nordeste-RS firmam
parceria Em 28 de outubro, foi realizada a assinatura
do contrato para a criação da Escola de Enfermagem
Senac Caxias do Sul/Unimed. Serão ofertadas 180 vagas
anuais – 90 por semestre – para estudantes interessados
em seguir carreira de técnico de Enfermagem. O início
das atividades está previsto para março de 2014. O curso
também abrirá oportunidades para alunos com bolsas de
estudos por meio do Pronatec.

Agenda
22/nov
Luau Curso Inglês
Senac Alegrete realiza Luau para alunos
do curso de inglês, com atividades culturais
e refeições típicas de países falantes da
língua inglesa. É a partir das 20h, na Vila
Militar. Mais informações pelo site www.
senacrs.com.br/senacalegrete ou pelo
telefone (55) 3422-1069.

28 e 29/nov
5o Edição Uruguaiana Tech
Evento oferecerá palestras e workshop
sobre Tecnologia da Informação e temas da
atualidade. Das 19h30 às 22h30, na sede
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A relações-públicas Débora Regina Walter desejava incrementar o currículo e, ao mesmo tempo, corresponder às
demandas do mercado. Chegou ao Senac envolvida por dois
motivos principais: a sintonia entre seus objetivos pessoais
e os objetivos de aprendizagem propostos pela Faculdade
e, em segundo lugar, o corpo docente da Instituição.
O retorno da decisão e do investimento foram sentidos já nos primeiros encontros. “A troca de experiências,
a atualização profissional, a apresentação de metodologias aplicáveis às boas práticas na profissão, sem contar a
rede de relacionamento que fizemos uns com os outros”,
conta Débora Regina.
Em novembro deste ano, ela conquistou o título de especialista em Comunicação e Marketing Estratégico. “Não
existe mais a possibilidade de abandonar o caminho do
aperfeiçoamento profissional e do crescimento intelectual e acreditar que será possível conquistar boas posições
no mercado de trabalho. Nos dias atuais, reciclar-se continuamente passou a ser ‘questão de ordem’”, afirma.
O Programa de Pós-Graduação do Senac-RS oferece
uma rede de descontos, com preços diferenciados para
quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo.
Além disso, o Senac-RS disponibiliza financiamento
total dos cursos por meio de convênio, como o financiamento de 100% da especialização por meio de uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Para mais informações, acesse o site: www.senacrs.com.br/pos.
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do Senac Uruguaiana. O ingresso é 1 kg
de alimento não perecível. O telefone para
contato é o (55) 3412-3838. Informações
também estão disponíveis pelo site www.
senacrs.com.br/uruguaiana.
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ECONOMIA

texto Diego Paiva de Castro
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A melhor época
do ano
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A chegada do Natal cria um ambiente de negócios estimulante e dinâmico para o
comércio varejista. É a melhor data comemorativa do ano, dema das datas mais aguardadas no
vido a uma característica singular: movimenta o mercado de
itens direcionados para o público masculino e feminino de tocalendário varejista, o Natal
das as idades. As empresas de diversos segmentos lutam para
transformar a comemoração em vendas, cujas perspectivas
aproxima-se com previsões
de crescimento são de 5% a 6% em relação ao ano passado.
otimistas. Parte da renda do
Para o consultor econômico da Fecomércio-RS, Marcelo Portugal,
o Rio Grande do Sul vive um momento positivo. A renda
o
13 salário dos gaúchos deve
aumentou, o nível de emprego está elevado e o mercado conseabastecer o comércio de bens e
gue absorver os jovens. Segundo suas projeções, neste Natal o
crescimento nas vendas deverá ser de 5% a 6% em volume e de
serviços neste final de ano
11% a 12% em faturamento, com relação ao ano passado. Outro

Cuidados com o endividamento
A consultora econômica Camila Bavaresco, proprietária
da Develop Educação Financeira, diz que o endividamento
é o problema mais comum e o que leva mais famílias a procurá-la. Atualmente, 62% das famílias gaúchas têm dívidas,
seja com carnês de imóveis, cartões de crédito ou cheques
especiais, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento
do Consumidor. “Elas, inicialmente, não procuram ajuda, só
o fazem quando não conseguem mais obter crédito”, conta.
Mesmo assim, ela aposta que um quarto da renda de final de
ano dos assalariados será aplicado na compra de presentes.
Conforme Camila, os “apertos” decorrem da falta de
educação financeira da população, desde os tempos de escola. “O crédito é facilitado e acessível, mas é preciso saber
no que investir e como investir”, explica. “A capacidade de
compra tem uma forte ligação com o status e a realização
pessoal, mas o descontrole compromete a qualidade de
vida.” Ela percebe dificuldade nos consumidores em fazer
as projeções necessárias diante de prestações de custos variados, restando aí um campo de ensino que pode receber
apoio das entidades do setor.
A falta de cuidado na análise sobre a capacidade de
pagamento do comprador também pode ser prejudicial
à saúde do empresário. Ao lojista, recomenda-se precauções básicas: proceder à análise do crédito no Serasa e
fazer pedidos de referência.

Relacionamento com o cliente
O empresário Claudir Dullius, proprietário das Lojas
Dullius e Sapataria Dullius, espera crescimento de vendas de
8% neste Natal, embora os negócios até o momento em 2013
não tenham dado motivos para euforia. “O ano está morno,
mas não gosto de chorar e dizer que está ruim. O emprego
permanece em alta e a indústria cresceu”, relata. A empresa
aumentou seu quadro de funcionários em 10% para suportar a demanda.
Com 17 lojas espalhadas por 11 cidades gaúchas, ele aposta
no relacionamento com o cliente para obter seus resultados e
manter a inadimplência em baixa. “Nossa vantagem competitiva, a chave de nosso sucesso, reside nisso, uma vez que a
concorrência se assemelha no layout externo e nos produtos”,
diz. “Tentamos fazer com que as pessoas se sintam em casa.
As vendedoras passam por treinamento intenso e têm a missão de transmitir energia, promovendo a autoestima.” Além
disso, numa estratégia voltada às vendas de Natal, haverá
promoções com planos de pagamento diferenciados.
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fator positivo é a queda gradual do nível de inadimplência
da pessoa física. “O índice vinha escalando até maio, depois
estabilizou e ultimamente caiu. Os consumidores percebem
que precisam pagar suas contas”, diz Portugal. O economista afirma que os setores mais beneficiados com as compras
de final de ano serão as tradicionais lojas de brinquedos,
calçados e produtos têxteis, com algum destaque também
para os produtos eletroeletrônicos. “O Natal do atacado foi
em outubro e novembro, e agora chega o grande momento
do varejo”, diz. “Seis em cada dez trabalhadores afirmam que
vão utilizar seu 13o salário para o pagamento de dívidas, mas
é lógico que uma parcela será destinada aos presentes.”
Gostar de fazer compras é uma característica do brasileiro. “Nossa cultura se assemelha mais à dos americanos. Quando algo sai de moda, troca-se, e isso é bom para o lojista, gira
os estoques”, analisa o economista.
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Reprodução/Ultra Global Prt

pelo mundo
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Veículos mais sustentáveis Pequenos veículos elétricos que
rodam em trilhos começam a substituir as linhas de ônibus pelo mundo.
Ao contrário das formas convencionais de transporte público, os Ultra
Pods oferecem viagens sem espera, levando os passageiros sem paradas
ao seu destino. A exemplo de países como China e Brasil – que possui um
modelo semelhante, chamado Aeromóvel, em testes em Porto Alegre –,
a cidade inglesa de Milton-Keynes, localizada ao norte de Londres, já se
prepara para receber a novidade.
Serão cem unidades dos veículos, que podem transportar até quatro
pessoas, além de bagagens, a uma velocidade de 19 km/h. A implantação
total dos Ultra Pods, segundo a Ultra Global BRT, empresa desenvolvedora da tecnologia, ocorrerá em 2017, mas os primeiros modelos estarão
disponíveis em 2015. Além da praticidade, a nova tecnologia ainda é mais
sustentável, pois não emite poluentes, já que utiliza sistema elétrico.

Reprodução/Efipanylabs
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Mais energia
para smartphones
Uma inovação ligada ao ramo da
gastronomia promete acabar com
a falta de bateria em smartphones.
A empresa norte-americana
Epiphany onE Puck criou um
produto que carrega telefones
móveis com a energia gerada por
um líquido gelado ou quente.
A ideia, desenvolvida pela
Epifania Sistemas Solares de
Água, é utilizar um motor Stirling
alimentado por disparidades de
temperatura. Essas fontes de
calor fornecerão energia para que
o dispositivo carregue totalmente
a bateria do telefone celular.
Se a moda pega, será possível
estar em um bar ou cafeteria
e aproveitar a degustação de
uma cerveja, por exemplo, para
manter o telefone funcionando. O
produto pode ser usado em todos
os tipos de configurações e pode
ser personalizado.
O invento custa US$ 99 e
está aberto a contribuições e
investimentos para ser lançado
no mercado.

Café na temperatura certa Apaixonados por café,
chá ou chocolate quente encontraram um grande aliado na
degustação dessas especiarias. A Smart Mug é uma caneca
inteligente, equipada com sensores que indicam qual a
temperatura ideal da bebida. Com design de fácil manuseio e
clean, o utensílio também avisa quando o calor do líquido no
seu interior está excessivo. A novidade não precisa de bateria
ou recargas. Indicadores luminosos correspondem a níveis de
temperatura que variam de 500 C a 950 C – também medidos de
122 a 2030 F. A diferença entre temperaturas consideradas muito
altas, ideais e inferiores é representada pela alternância de cores
verde a amarelo. Em um mês de exposição no site de compras
coletivas Kickstarter, o produto alcançou 505 apoiadores,
arrecadando mais de 17,6 mil libras – a meta de financiamento
inicial era de 15 mil libras.

Lúcia Simon

O Governo Estadual editou o Decreto n°
50.785/14, pelo qual instituiu o Programa EM
DIA 2013, oportunidade interessante para a
regularização de pendências com a Fazenda
Estadual. Entre os elementos que apontarão
a conveniência da adesão está a correta
compreensão das suas condições, além da
probabilidade de êxito dos questionamentos
administrativos e judiciais porventura existentes. Assim, uma revisão qualitativa e quantitativa do passivo eventualmente aportado ao
Programa parece ser um passo indispensável à
tomada correta de decisão, diminuindo o risco
de uma ressaca futura. Como colaboração, essa
coluna tentará traduzir os principais eixos do
parcelamento em sua intrincada redação:
a) podem ser incluídos débitos de ICMS
vencidos até 31/07/13.
b) prazo para pagamento: até 60 parcelas,
para empresas do regime normal e até 120
parcelas para as empresas enquadradas no
Simples Nacional.
b) redução de 40% dos juros.
c) redução progressiva das multas e
atualização monetária sobre elas incidente:

de 75% – quando o pagamento for feito em
parcela única ou relativamente à primeira
parcela – a 10%, aplicável aos parcelamentos
de 49 a 60 parcelas.
d) a adesão ao Programa e o pagamento da
parcela inicial devem ser feitos no período
de 1º a 29 de novembro de 2013.
e) o parcelamento será revogado pela
inadimplência, por três meses, do pagamento
integral das parcelas ou se houver o
acúmulo em Dívida Ativa exigível referente
a três meses do ICMS declarado em GIA,
relativo a fatos geradores ocorridos após a
formalização do acordo, considerando-se
todos os estabelecimentos da empresa.
O cuidado deve ser redobrado, pois,
ocorrendo a revogação do Parcelamento, o
saldo devedor será exigido sem as reduções
estabelecidas pelo Programa.
Por fim, os débitos das empresas optantes
pelo Simples, quando parcelados de 61 a
120 vezes, terão redução de 40% dos juros.
Não obstante, não haverá redução das
multas nessas condições, o que certamente
dificultará o acerto de contas daqueles que
dele mais precisam.
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visão Tributária

Em dia 2013
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A leveza
da estação

Novembro 2013

Fotos: Lúcia Simon

P

O verão tem alma própria. Quando as temperaturas começam a subir, a tensão que
vem do frio é substituída pela leveza dos dias ensolarados.
As vitrines das lojas já exibem as coleções do verão 2014,
eças coloridas, tecidos leves e
que refletem o frescor e a vivacidade da estação em cores e
estampas ganham destaque nas
modelagens. “A moda vive um momento diferente; hoje são
vitrines das lojas gaúchas para o as ruas que inspiram os desfiles de moda, e não o contrário”, comenta a consultora de estilo e jornalista Ana Fritsch.
verão 2014. Fique por dentro das
O street style ganha cada vez mais espaço nas passarelas de
tendências e saiba como preparar marcas conhecidas do público e influencia a produção das
peças comercializadas em lojas de todos os estilos. No veo seu ponto de venda
rão, a moda de rua ganha cores vibrantes, modelagens mais
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fluídas e estampas que vão desde o étnico até o já conhecido
floral. Entre as apostas para a estação estão as calças pantalonas e flare, peças que combinam o preto e branco, conjuntos e vestidos longos.
Nas vitrines gaúchas

Temporada do verão 2014 traz cores, estampas
e tecidos para todos os estilos

Na Maria da Praia, Daiane Dias e a equipe ficam
atentas às tendências dos desfiles europeus bem
como aos lançamentos das telenovelas

demandas do público-alvo, a marca também fica atenta ao
que as personagens das telenovelas estão usando.
Foco nas consumidoras também é uma das premissas da
Tok, marca de roupas femininas. “Ouvimos sempre o desejo
das clientes e adequamos a coleção de acordo com o DNA da
nossa marca”, ressalta a diretora de conceito, Renata Tornaim.
O estilo e as preferências das consumidoras gaúchas são duas
das preocupações no momento de escolher o que vai para a
loja. “As gaúchas acreditam na importância dos detalhes, aliados à praticidade do dia a dia”, esclarece a diretora.
Prepare o ponto de venda
Conhecer as cores, modelagens e acessórios da estação
é a etapa inicial da preparação da loja. Depois, é importante
entender quem é a consumidora e o que ela procura. Os lojistas estão atentos ao que será usado pelas clientes na estação
mais quente do ano. “As equipes são treinadas constantemente para trabalhar a coleção de forma contextualizada com os
interesses da marca”, diz Renata Tornaim, da Tok. O treinamento da equipe também é o foco na Maria da Praia. “Nossos
vendedores recebem treinamento específico para conhecer
as tendências”, afirma a gerente Daiane Dias. A comunicação
visual do comércio acompanha a temporada: decorações mais
específicas da estação e organização de acordo com o alinhamento das marcas são dois dos principais critérios adotados
pelos comerciantes para destacar a mudança nas coleções. Na
Chica Bolacha, além de utilizar os recursos tradicionais de divulgação, a loja seleciona uma trilha sonora que tem relação
direta com a coleção exposta na loja.

Novembro 2013

As consumidoras mais ao sul do Brasil são exigentes e
tradicionais. Para escolher o que estará nas vitrines da estação é necessário entender o público que frequenta a loja e
o que ele deseja consumir. “A gaúcha é mais conservadora
e não adere a qualquer moda”, conta Ana. A consultora diz
que o maxibrinco, acessório que será destaque do verão, não
ganhará muitas adeptas no Estado. Focadas em seu público-alvo, as lojas que produzem e vendem vestuário no Rio
Grande do Sul buscam entender as nuances da personalidade de suas clientes e atender aos seus desejos de consumo.
Na Chica Bolacha, a intenção é oferecer às consumidoras algo que as diferencia das demais nas ruas. “Buscamos ir
na contramão das tendências impostas pelas coleções, mas
apostamos em um verão mais alegre, contrastando com o
inverno, que é mais sério”, afirma Thayna Candido de Almeida, proprietária da marca. A loja busca atingir um público que tem estilo próprio, referências de arte, música e
design. Cerca de 90% dos produtos comercializados no local
são produção própria; já os acessórios e itens de decoração
precisam estar de acordo com a proposta da marca.
Pensar como comercializar a coleção é um trabalho
que começa cedo. Entre agosto e setembro, a loja Maria da
Praia começa a disponibilizar algumas peças do verão. “O
lançamento oficial é feito em novembro, mas experimentamos vender algumas peças antes”, diz a gerente, Daiane
Dias. Comercializando cerca de 70 marcas durante o verão,
a Maria da Praia observa os desfiles europeus para estudar
quais peças irão para o guarda-roupa de suas clientes. “Para
escolher as roupas que estarão nas araras da Maria da Praia
é feito um estudo de tendência, modelagem e cor. A ideia é
compor um look completo”, conta Daiane. Para atender às
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monitor de juros mensal

/ OUTUBRO

2013

O Monitor de Juros Mensal é uma publicação que objetiva auxiliar as empresas no processo de tomada de
crédito, disseminando informações coletadas pelo Banco Central junto às instituições financeiras. O Monitor
compila as taxas de juros médias (prefixadas e ponderadas pelos volumes de concessões na primeira
semana do mês) praticadas pelos bancos com maior abrangência territorial no Rio Grande do Sul, para seis
modalidades de crédito à pessoa jurídica.

Capital de Giro com prazo até 365 dias
Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Capital de Giro com prazo acima de 365 dias

Na modalidade de capital de giro até
365 dias, usualmente marcada por

SET

OUT

Citibank

1,18

1,28

Banco do Brasil

1,42

1,32

Banrisul

1,54

1,35

de, observou-se nas últimas semanas

Banco Safra

1,88

1,70

de setembro e na primeira de outubro

HSBC

1,41

1,71

Caixa

1,73

1,85

um movimento de elevação nas taxas

Santander

1,77

1,91

Bradesco

1,93

1,93

der, por sua vez, registrou um aumento

Itaú

2,08

2,30

pontual na primeira semana de outubro.

instituições com taxas médias mais
próximas entre si e com alta variabilida-

médias da Caixa e do Itaú. O Santan-

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Taxa de juros

(% a.m.)

OUT

Citibank

1,23

1,17

Caixa

1,19

1,18

Banrisul

1,27

1,32

e alta variabilidade, não houve

Banco Safra

1,41

1,42

alterações significativas em

HSBC

1,49

1,42

Banco do Brasil

1,37

1,47

outubro. Citibank, Caixa e Banrisul

Santander

1,75

1,75

Bradesco

1,91

1,89

Itaú

1,88

1,99

SET

OUT

Banrisul

4,25

4,36

Caixa

4,72

4,72

Bradesco

6,40

6,45

A taxa média do Banrisul apresentou

Itaú

7,78

8,08

sutil aumento, contudo manteve

Banco Safra

8,19

8,34

grande parte da diferença aberta no

Banco do Brasil

9,08

9,07

HSBC

9,99

10,00

Santander

10,51

10,50

Taxa de juros

Instituição

mês passado em relação à Caixa, no
segundo posto.

(% a.m.)

Taxa de juros
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faturas de cartão de crédito manteve

OUT

Banco Safra

0,88

0,88

Banrisul

1,49

1,51

Banco do Brasil

1,86

1,86

nas taxas médias de concessão.

Santander

1,96

1,95

HSBC

2,49

2,52

Bradesco

2,55

2,54

Itaú

2,99

3,12

médias mais baixas.

A modalidade de conta garantida, de
modo geral, manteve a estabilidade

Banco do Brasil

1,88

1,87

Banrisul

2,04

2,00

Santander

2,10

2,04

com as taxas médias mais baixas. Por

HSBC

2,26

2,30

sua vez, o Banco Safra, com elevação

Itaú

2,72

2,75

em outubro, apresenta a taxa média

Citibank

3,41

3,21

Bradesco

3,92

3,92

de concessão mais elevada

Banco Safra

6,04

6,72

usual em outubro. Banco do Brasil,
Banrisul e Santander permaneceram

da modalidade.

Desconto de Cheques

A modalidade de antecipação de

SET

notas
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(% a.m.)

permaneceram com as taxas

OUT

Antecipação de Faturas de Cartão de Crédito
Instituição

médias mais próximas entre si

SET

mais baixas permaneceram os
mesmos em relação a setembro.

também marcada por taxas

Conta Garantida

Na modalidade de cheque especial,
os dois bancos com as taxas médias

de giro acima de 365 dias,

SET

Cheque Especial
Instituição

Na modalidade de capital

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Na modalidade de desconto
de cheques, apesar de alguma

SET

OUT

Banco Safra

1,44

1,35

Banrisul

1,83

1,71

Caixa

1,76

1,76

Safra permanece a mais baixa, seguido

O Banco Safra permaneceu com a

Santander

2,35

2,27

por Banrisul e Caixa. A taxa média do

taxa média mais baixa, seguido de

HSBC

2,35

2,31

Itaú registrou elevação em outubro,

Banco do Brasil

2,45

2,46

Itaú

2,37

2,51

Bradesco

2,66

2,66

sua estabilidade tradicional em
outubro, sem alterações significativas

Banrisul, Banco do Brasil e Santander.

variabilidade na análise semanal, a
taxa média de concessão do Banco

aproximando-se da praticada pelo
Bradesco, a mais alta da modalidade.

1) A fonte das informações utilizadas no Monitor de Juros Mensal é o Banco Central do Brasil, que as coleta das instituições financeiras. Como cooperativas de crédito e
financeiras não prestam essa classe de informações ao Banco Central, as mesmas não são contempladas no Monitor de Juros Mensal.
2) As taxas apresentadas referem-se ao custo efetivo médio das operações, incluindo encargos fiscais e operacionais incidentes sobre as mesmas.
3) Período de coleta das taxas de juros: 01/10/2013 a 07/10/2013.

É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela Fecomércio-RS, desde que citada a fonte. A Fecomércio-RS não se
responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações.

Passados mais de 25 anos, o cenário
atual nos faz repensar. Em uma época
de ativismo judicial e de sentenças cada
vez mais carregadas de componente
ideológico, o clima é verdadeiramente
de terror para o empregador trabalhista,
obrigado a empreender em um cenário de
insegurança jurídica.
O exército de juízes Robin Hood é cada
vez maior. Fazem leitura própria da
Constituição e da lei, adotam o seu
próprio “código de processo do trabalho”,
e agem como instrumentos de sua
Justiça Social. Quando as decisões eram
isoladas e esses magistrados estavam nas
instâncias iniciais, os tribunais regionais,
respeitando as instituições e a lei,

invariavelmente reformavam as sentenças
e faziam a verdadeira Justiça.
Ocorre, entretanto, que os juízes de ontem
são os desembargadores de hoje que se
reúnem em turmas julgadoras conforme
suas afinidades. Juiz Robin Hood atua junto com Juiz Robin Hood. Algumas turmas
julgadoras são hoje verdadeiras Sherwood,
e quando a decisão depende da prova produzida, não há possibilidade de revisão da
decisão e de correção de injustiças. Talvez
existam turmas em que o componente
ideológico da afinidade seja, sob a ótica dos
trabalhadores, o da exploração do empregado. Neste cenário o que decide um processo
é o sorteio da turma julgadora. A Justiça do
Trabalho virou uma verdadeira loteria.
As decisões ideológicas na Justiça do
Trabalho merecem repúdio. O juiz é um
aplicador da lei. Caso queira legislar,
está em lugar errado. Para minimizar a
insegurança jurídica da Justiça (loteria) do
Trabalho seria decisivo que os tribunais
incorporassem em seus regimentos
regra de que a composição das turmas
obedecerá sempre a sorteio, garantindo-se composições mais equilibradas e
afastando-se o impróprio critério da
reunião por afinidade. Uma boa pauta
para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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Iniciei minha atividade profissional
em meados dos anos 1980. Naquela
oportunidade, quando referia que
advogaria para patrões, ouvia comentários
de que a Justiça do Trabalho era
tendenciosa e pró-empregado, e que a
defesa de empregadores seria uma luta
inglória. A voz comum: o empregado
sempre vence. Nunca concordei. Sempre
tive presente que o direito do trabalho é
protetivo e que a Justiça que o declara tem o
mesmo viés, estando a ação do magistrado,
contudo, limitada à aplicação da lei.

Lúcia Simon

visão Trabalhista

Justiça do Trabalho e
Insegurança Jurídica
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Flávio Obino Filho
Advogado trabalhista-sindical da Fecomércio-RS
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Ficha técnica
Título: Nas Asas de um Sonho – Uma história
que muda vidas e motiva pessoas
Autor: Elias Awad

50

Editora: Novo Século
Número de páginas: 293

Pequenos empreendedores, como
cabeleireiras, comerciantes, cozinheiras,
carroceiros, feirantes e um afinador de
sanfonas, tiveram suas histórias retratadas
no documentário Qual é o teu negócio?,
de Sérgio Gagliardi. A produção traz
fragmentos da trajetória de 14 brasileiros
que venceram barreiras e tornaram-se
casos de sucesso em bairros periféricos
de São Paulo e Rio de Janeiro.
Os relatos de memórias e depoimentos

Ficha técnica
Título: Qual é o teu negócio?
diretor: Sérgio Gagliardi
roteiro: Sérgio Gagliardi
duração: 78 minutos

mostram como, por iniciativa própria,
esses personagens reais materializaram
o desejo de progredir em um ambiente
não tão favorável aos negócios.
A produção, filmada em 2011, tem
estreia nos cinemas em 29 de novembro.

Planejamento do negócio
Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro,
controlar gastos, organizar e-mails, armazenar contatos ou
calcular custos é fundamental. Aplicativos gratuitos como
o do Programa de Assessoramento Intensivo do Micro e
Pequeno Negócio (PAI) ajudam na gestão do negócio. Criada
pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT),
a tecnologia oferece assessoria aos microempreendedores
individuais e pequenos negócios com faturamento anual de
até R$ 360 mil. Por meio do software é possível calcular o preço
médio de mercadorias e serviços, custo tributário por nota
emitida, fluxo de caixa, controle de estoque e projeção de
custos. A ferramenta deve ser solicitada em www.pai.org.br.
Outra opção é o BizExpensive, da Apple Store, que
possibilita aos usuários o controle de gastos, com amostragem
por meio de gráficos. No aplicativo pode-se também usar a
câmera do celular para escanear dados de notas e recibos e
organizá-los em uma planilha de Excel.

DOCUMENTÁRIO
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Um sonho
transformador
O brasileiro Roberto Vascon,
então morador de rua em Nova
York, teve um sonho que mudou
a sua vida. Após adormecer em um
banco do Central Park, o mineiro viu
pássaros voando e se transformando
em bolsas com asas. Usando os US$ 90
no bolso, ele comprou couro, agulha
e linhas, e costurou 12 bolsas. Sua
primeira cliente foi a editora de moda
do The New York Times, Nancy Harris.
Logo, Vascon tornou-se um dos mais
desejados designers de bolsas da América, fazendo o utensílio para celebridades como Madonna, Oprah Winfrey,
Beyoncé e Aretha Franklin.
O livro Nas Asas de um Sonho – Uma
história que muda vidas e motiva pessoas
(Editora Novo Século), traz a biografia
deste brasileiro – com passagens de
uma infância sofrida e as dificuldades
nas ruas. A obra, escrita pelo jornalista Elias Awad, apresenta nas quase
300 páginas um homem com alma de
artista e, acima de tudo, um grande
exemplo de superação.
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