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em meio à crise, comércio gaúcho
celebra inverno mais rigoroso
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mapa da empatia e como
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ferramenta

Paixão dos
brasileiros pela culinária cresce
e estimula o mercado
consumo

O historiador leandro karnal critica o posicionamento dos brasileiros sobre corrupção e ódio
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Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

O mês de agosto é conhecido como
mês do desgosto. A tradição vem dos
portugueses. No século 16, marcado por
grandes navegações, era nesse mês que as
caravelas iam ao mar. As namoradas dos
navegadores não casavam em agosto, pois
não poderiam desfrutar da lua de mel e
corriam o risco de rapidamente ficarem
viúvas, de onde surgiu a frase “casar em
agosto traz desgosto”, que originou a
expressão atual, de acordo com o escritor
Mário Souto Maior. De fato, agosto não
trouxe muitos motivos para celebrações do
varejo, com resultados aquém do esperado
para o Dia dos Pais. O desempenho dos
varejistas está intrinsecamente ligado ao
movimento do mercado de trabalho, e os
recursos estão mais escassos. Os resultados
das vendas refletem um conjunto de
variáveis econômicas restritivas, como a
taxa de desocupação elevada, o pessimismo
das famílias no que se refere à intenção do
consumo e a alta taxa de juros à pessoa física.
Em contrapartida, o indicador que mede o
endividamento das famílias gaúchas encerrou
o mês de julho com tendência de melhora.
Mesmo com as limitações do cenário atual,

as famílias gaúchas começam a se ajustar, de
alguma forma, ao atual cenário econômico.
Além disso, a inadimplência registrou recuo
no mesmo mês, interrompendo a tendência
de elevação recente, enquanto o Índice de
Confiança do Empresário do Comércio teve
alta de 6,2% na comparação com 2015. O frio
foi outro fator positivo para alguns setores
do comércio de bens e serviços, ajudando a
amenizar as perdas em um ano de amargos
resultados. Este é o tema da reportagem
especial, que destaca exemplos do comércio
e da hotelaria ligados às temperaturas mais
baixas, incluindo a venda de aquecedores e
fogões a lenha em lojas de eletrodomésticos.
Se, por um lado, a maior estabilidade no
ambiente político brasileiro motiva uma
melhora das expectativas quanto ao processo
de retomada da economia, por outro, faltam
resultados mais concretos. No que tange à
macroeconomia, esperamos que o governo
implemente as mudanças prometidas. Por
isso, ainda é cedo para falar em melhora do
cenário, já que a conjuntura econômica ainda
é restritiva. Seguiremos acompanhando e
aguardando uma reversão da tendência com
muita atenção e expectativa, na expectativa
de um ainda distante momento de alívio.
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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.
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TER O QI ELEVADO É IMPORTANTE PARA enfrentar

©iStock.com/Dmitrii Guzhanin

DIVERSAS SITUAÇÕES COM AS QUAIS NOS
DEPARAMOS NO TRABALHO E NA VIDA PESSOAL.
MAS SERÁ QUE A INTELIGÊNCIA É O BASTANTE PARA
CHEGAR AONDE QUEREMOS? ou o que define a
verdadeira perspicácia é o equilíbrio entre a
racionalidade e as emoções?

“

A inteligência é quase inútil para quem não
tem outras qualidades.
Alex Carrel Biologista francês

”

“A complexidade das organizações em“Todos os
seres humanos
possuem essas
inteligências
(...) elas são o
que nos torna
humanos, falando em termos
cognitivos. Em
segundo, não há dois seres humanos
(...) que possuam o mesmo perfil em
suas qualidades e suas limitações
em termos de inteligência, pois a
maioria de nós é diferente dos de
nossa espécie, e mesmo os gêmeos
idênticos passam por diferentes
experiências e são motivados a se
diferenciar um ao outro.”

conjunto, podem ser consideradas essenciais para o sucesso.”

Howard Gardner, no livro Inteligên-

Nelson S. Lima, especialista em Neurociências e diretor do
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sobre

Inteligência

presariais exige faculdades pessoais e
competências profissionais que assegurem
uma elevada performance. Os mercados
se mostram cada vez mais exigentes devido a fenômenos como a globalização, a
vertigem da mudança de paradigma nos

negócios, a eclosão de uma diversidade enorme de nichos
de mercado, as flutuações e incertezas próprias de uma
economia fragilizada por sucessivas crises. Neste cenário de
complexidade, a inteligência se perfila como uma faculdade
que deve ser levada em consideração e trabalhada. Três tipos de inteligência são requeridas no mundo dos negócios: a
analítica, a executiva e a inteligência de risco. Todas, no seu

Instituto da Inteligência, de Portugal

& negócios

Setembro 2016

©iStock.com/Sorbetto

Edgar Vasques

notícias

137

restrições para aprovação de
crédito impulsionam carnê de lojas
Os carnês de loja estão com tudo. Essa forma de pagamento está ga-

nhando força para impulsionar as vendas no varejo, por fatores que estão
interligados. Com a crise, os bancos que operam os cartões ficaram mais seletivos na aprovação do crédito. O avanço do desemprego também piorou o
quadro. Sem ter como comprovar a renda, o trabalhador informal tem dificuldade para obter crédito bancário. Em junho, cresceram 24% as vendas
parceladas no carnê ou boleto em relação ao mesmo mês de 2015 entre os
varejistas clientes da MultiCrédito, empresa de análise de crédito.

CNC questiona decreto que estabelece restrições a leiloeiros públicos A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no Supremo Tribunal Federal contra dispositivos do Decreto 21.981/1932, que proíbem o leiloeiro de praticar o comércio direta
ou indiretamente em seu nome ou em nome de terceiros. A proibição também prevê a impossibilidade de constituir
sociedade de qualquer espécie ou denominação, sob pena de destituição. Segundo a entidade, a norma ofende os
preceitos fundamentais da livre associação e do livre exercício de trabalho, ofício ou função. Além disso, entre os argumentos está a alegação de que o decreto estabelece restrições desproporcionais aos leiloeiros públicos.

8

espaço sindical
Sindergs celebra dia do despachante Em 27
do Despachante. Criada para ajudar o desembaraço dos trâmites burocráticos de documen©iStock.com/Rodrigo Bellizzi

Número de trabalhadores
informais chega a 10 milhões
De acordo com dados da Pes-

de julho, o Sindergs comemorou o Dia Nacional

quisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD), do
Instituto Brasileiro de Economia na Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV), o Brasil
contabiliza cerca de 10 milhões de trabalhadores informais – no início do ano, eram
9,7 milhões de pessoas que
trabalham sem carteira de trabalho assinada. Atualmente, a taxa
de desocupação está em 11,3%, e segundo projeções, deve encerrar
o ano cotada em 12,3%. Mesmo alarmantes, os dados já foram piores: no fim de 2012, a quantidade de profissionais informais chegou
a 11,2 milhões de trabalhadores.

tação em geral, a data destaca a colaboração
do despachante para a economia.
Sescon-RS lança pós-graduação em
gestão Visando à ampliação de capacitações
para promover as empresas representadas, o
Sescon-RS criou o curso de pós-graduação em
Gestão de Empresas e Serviços. Seguindo a parceria com o Senac-RS, as aulas começam em
setembro, na sede do sindicato, em Porto Alegre.
Reinaugurada sede do Sindilojas Novo
Hamburgo Totalmente reformada, a sede
administrativa do Sindilojas Novo Hamburgo foi
reinaugurada em julho. O evento reuniu personalidades da região, incluindo o vice-presidente
da Fecomércio-RS Itamar Tadeu Barboza, para
conferir o novo local.

Aeroporto binacional cada vez mais perto de virar

Sindilojas Gravataí é contra reajuste de

realidade Com os avanços registrados, Brasil e Uruguai estão

vereadores Sindilojas Gravataí e entidades da

cada vez mais perto da ativação do primeiro aeroporto de uso

região declararam, no mês passado, na Câmara

binacional da América Latina. Localizado na cidade uruguaia de

de Vereadores da cidade, serem contrários ao

Rivera, fronteira com Santana do Livramento no lado brasileiro, o

reajuste salarial dos vereadores de Gravataí.

aeroporto terá um terminal aéreo de uso das duas nações que irá

O presidente do Sindilojas, José Rosa, afirma que

fazer parte de um projeto geral de desenvolvimento regional em

o valor atual já está acima das médias de mer-

ambos os lados da fronteira.

cado. O comerciário precisa trabalhar em média
seis meses para receber o mesmo valor, disse.

forma O Consulta Empresas foi lançado pelo
Sindilojas Alto Uruguai. A plataforma é um banco
de dados das empresas da região do Alto
Uruguai, formada por 32 municípios. Organizado
por ramo de atividades, é um serviço ao empresário e uma fonte de pesquisa ao consumidor.
Disponível em www.sindilojasaltouruguai.com.br.
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foi a segunda moeda com mais valorização do mundo durante
o mês de julho. No acumulado dos sete primeiros meses do ano,
a moeda brasileira foi a que teve a maior alta entre as 60 acompanhadas pelo BIC. Ao cal©iStock.com/Madelaide
cular a taxa de câmbio real
efetiva, o banco demonstrou que o real se valorizou
6,2% no mês passado, com
alta de 10,7% em 90 dias, e
obteve um salto de 30% sobre o piso de setembro do
ano passado.

Sindilojas Alto Uruguai disponibiliza plata-

Divulgação/Sindilojas Alto Uruguai

Real volta a ganhar força
Segundo o Banco Internacional de Compensações (BIC), o real
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três perguntas
Felipe Schepers é publicitário
e pós-graduado em Marketing
e Comunicação. Atuou
como analista de pesquisa
de mercado responsável
pelo gerenciamento de
pesquisas, desde o briefing
até a entrega. É atualmente
cofundador e COO do Opinion Box, empresa de
soluções digitais para pesquisas de mercado.
Você acredita que as pesquisas de mercado
tenham se tornado decisivas para o sucesso
de uma empresa na atualidade? A pesquisa é
uma ferramenta de trabalho que pode contribuir
muito para uma empresa. No Brasil, temos um forte
hábito de tomar decisões com base em achismos
e, com isso, acreditamos que conhecemos o nosso
cliente e suas vontades. Porém, quando se utiliza

Brasil figura em 55º lugar
em ranking de logística
Foi divulgado, no final de junho, o relatório da pesquisa Lo-

gistics Performance Index, realizada pelo Banco Mundial em
Washington, nos Estados Unidos. A pesquisa mensura a eficiência do setor logístico em 160 países. Figurando no 55º lugar,
o Brasil subiu 10 posições em relação ao ano passado – resultado que reflete melhora do segmento, mas que demonstra
que ainda há muito para ser trabalhado. A categoria Custos,
que mede a competitividade dos preços, deu a menor nota ao
país, enquanto a qualidade do rastreamento de entrega foi
uma das classes com maior nota no levantamento.

pesquisa, pode-se entender quem é o seu público
e como atingi-lo de forma a maximizar os resultados. As organizações devem olhar com carinho os
resultados das pesquisas, independentemente de
opiniões pessoais, planejar ações e colocá-las em
prática, pois somente assim se poderão aproveitar
os insights obtidos com o estudo realizado.
Os consumidores são previsíveis? Os
consumidores, cada vez mais, desenvolvem

Setembro 2016

novos comportamentos. Por isso, é importante
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fazer pesquisa periodicamente para que se possa
acompanhar essas movimentações e entender
quais os impactos para o seu negócio.
O que as redes sociais podem dizer sobre
os clientes de uma empresa? As redes sociais
ajudam as empresas a entender as opiniões dos
clientes e a encontrar os influenciadores. Estar
atento também facilita o entendimento dos
interesses, as opiniões sobre temas “quentes” e

10

como isso se relaciona com a empresa.

CEOs creem na mudança,
segundo pesquisa
Mesmo com as adversidades enfrentadas pelo país

atualmente, mais da metade dos CEOs de empresas brasileiras acreditam na recuperação da economia. É o que diz a
pesquisa Panorama Global dos CEOs 2016, compilada pela
KPMG, que levantou as expectativas dos dirigentes em um
retrato dos negócios para os próximos três anos. Cerca de
58% dos 50 gestores entrevistados afirmaram acreditar na
retomada do crescimento do país e na melhoria de resultados das organizações a curto prazo. Dos entrevistados, 38%
consideram que a economia atualmente está em um ritmo
lento, e 26% afirmam estar muito confiantes na retomada
econômica. Segundo os dados, dos CEOs, 58% creem na recuperação dentro dos próximos 12 meses, e para 76%, os bons
resultados devem vir em até três anos. O cenário se repete
ao serem perguntados sobre as expectativas para a economia
mundial no mesmo período de tempo.

©iStock.com/Luiz Souza RJ

Turistas das Olimpíadas saem
impressionados com o Rio de Janeiro
Mesmo com todas as

preocupações em relação à Rio 2016, as Olimpíadas brasileiras foram
um sucesso entre os
turistas. É o que relata
uma pesquisa realizada
pelo Ministério do Turismo, que revela o índice de satisfação com
itens como segurança,
transporte público, infraestrutura e preços. De acordo com a pesquisa, cerca de 87% dos turistas estrangeiros pretendem voltar ao Brasil e 94,2% dos
brasileiros visitantes querem voltar à capital carioca. Entre os pontos mais
elogiados entre turistas domésticos e internacionais estão as opções de turismo e lazer, a diversão noturna e a hospitalidade dos nativos.

Seminário da
Fecomércio-RS debate
tributação Para debater
temas de importância como
o ajuste fiscal, a reforma
tributária e os rumos do projeto
administrativo, o 5º Seminário
Fecomércio-RS de Tributação
será realizado no dia 14 de
setembro, no Hotel Plaza São
Rafael, em Porto Alegre.
O evento acontece das 8h às
12h30 e terá como painelistas
o presidente da OAB Claudio
Pacheco Prates Lamachia,
o desembargador federal
Leandro Paulsen e o presidente
do Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais do Rio Grande
do Sul, Renato José Calsing,

Sonegômetro visita a capital gaúcha
O Sonegômetro, painel que denuncia os valores de sonegação fiscal no Brasil, esteve
em Porto Alegre em 18 de agosto. Realização do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o aparelho foi instalado em frente ao mercado público da
cidade. O painel revela que o deficit de R$ 170 milhões previsto até o fim do governo
Michel Temer seria quitado se os bilhões sonegados fossem para os cofres públicos.
Para mais dados, basta acessar www.sonegometro-rs.org.br.

entre outros. O seminário tem
o objetivo de elucidar e alertar
a sociedade gaúcha acerca
dos problemas estruturais e as
possibilidades para o futuro.
Informações pelo telefone
(51) 3286-5677.

Tendo em vista a importância do empoderamento feminino, a Dove segue com a campanha #MyBeautyMySay,
que reflete sobre os padrões de beleza e as suas representações. Ao pegar carona com a iminência da Rio 2016, a
empresa lançou o vídeo Dear Media (Querida Mídia), questionando a maneira como as mulheres atletas são retratadas pela imprensa. No pequeno filme divulgado, as imagens
das esportistas estão desfocadas e aparecem comentários machistas coletados da internet, objetificando o corpo das
mulheres e ignorando o seu desempenho nos esportes. Na página personalizada da ação, o cálculo é que 12% dos comentários nos veículos de mídia sejam sobre as roupas das atletas, e mensagens sobre o corpo delas chegam a 25% do total.
A marca prevê que, desde janeiro deste ano, o público tenha sido exposto a mais de 25 milhões de mensagens sexistas.
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Para promover o desenvolvimento sustentável, foi realizado em 9 de agosto o 6º Fórum Fecomércio-RS de Sustentabilidade, no Teatro do Sesc Centro, em
alestrantes do 6º Fórum
Porto Alegre. Na abertura, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, destacou que o
Fecomércio-RS de
desenvolvimento sustentável é um desafio complexo, e por
Sustentabilidade abordaram
isto, o debate tem de ser feito de forma integrada e responsável, conscientizando a sociedade com respeito mútuo e
os papéis de governos,
consciência ecológica e potencializando o protagonismo
empresas e cidadãos frente
individual. “Precisamos de uma transformação no modo de
pensar, agir e decidir”, afirmou, comentando os desafios imao complexo desafio
postos pelo crescimento populacional e econômico de nossa
que é o desenvolvimento
sociedade. “Se hoje estamos vivendo situações difíceis, foi
porque outrora os tomadores de decisão não mensuraram
sustentável
os impactos para a sociedade”, ponderou Bohn, diante de
um auditório lotado. O evento teve por objetivo contribuir
na elaboração de projetos sustentáveis e no processo educativo por meio da disseminação e implantação de ações de
sustentabilidade junto às empresas e à população.

P

territorial no âmbito das cidades”, pontuou. Na conclusão,
afirmou que, no lugar de brigar com a água, é preciso que
as cidades se reconciliem com ela.
Após o intervalo, foi a vez do executivo Luciano Pires
apresentar o painel social, sob o tema A Fórmula da Inovação, passando exemplos e conceitos desta equação (confira no quadro abaixo). Citou Rubem Alves ao destacar que
“a inteligência se alimenta de desafios” e que “conhecimento só se inicia quando o familiar deixa de ser familiar”. “Só quem faz as coisas de forma diferente consegue
mudar a vida das pessoas”, exaltou. Pires, que foi executivo de marketing da Dana Corporation, multinacional de
autopeças, destacou a inovação como a disciplina do uso
imaginativo (e não genial) de conhecimentos que estão ao
alcance de todos para conceber novas maneiras de fazer
velhas coisas. “A gente só vai conseguir mudar este país de
ponta-cabeça se cada um fizer uma pequena inovação. Não
adianta ficar sentado esperando pelo governo, pelos cientistas. Cada um tem que fazer a sua parte”, completou.
Os participantes também conferiram uma exposição de
artigos produzidos por integrantes do Programa Envolvase do Sesc-RS e os projetos do Programa Senac de Inovação,
que visa à cultura da inovação e à implementação de ideias
que melhorem as demandas das empresas do comércio de
bens, serviços e de turismo. No mesmo espaço, foi possível
conhecer a plataforma benditoverde.com, que viabiliza a
gestão de resíduos sólidos para os empresários.

Fórmula da inovação
In = IA x VF / R x spp
Inovação (In) é igual ao índice de percepção de inconveniência atual (IA) multiplicado pelo índice de percepção de vantagem futura (VF), dividido pelo índice de percepção de risco (R),
multiplicado pelo índice de sucesso dos primeiros passos (ssp).
Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso pode
emagrecer (representando a inovação na fórmula acima), se
perceber que é inconveniente a sua condição atual e que há
vantagens em emagrecer. Isso é dividido pelo risco, ou neste
exemplo, desvantagens, o que a pessoa terá que fazer para
alcançar esta meta. Tudo isso é multiplicado se a pessoa perceber o sucesso, ou seja, o emagrecimento, após algumas
semanas de esforços para emagrecer.
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Professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da UFRGS, Rualdo
Menegat foi o responsável por apresentar o pilar ambiental do Fórum, com a palestra Mudanças climáticas, gigantismo urbano e sustentabilidade. O acadêmico ressaltou
que precisamos deixar de lado mitos do passado, quando
se pensava que o mundo tem recursos inesgotáveis, que
se dispunha de um estoque de energias acumuladas e se
considerava que a equação mais importante era quantidade de alimento versus tamanho da população. Além disso, destacou um dogma muito perigoso, de que a tecnologia e novos sistemas de informação podem ser a salvação.
“As tecnologias não são uma varinha mágica que pode
resolver todos os nossos problemas”, alertou, apontando
como estratégia a revisão do consumo de energia. “Precisamos considerar que a humanidade tem um patrimônio
cultural, que temos que atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras,
e entender a paisagem como um patrimônio enorme, um
recurso econômico que estamos destruindo”, lamentou o
docente. “Temos que reaprender a carregar as cidades,
no sentido de torná-las leves, um lugar onde possamos
viver bem”, completou.
Na sequência, Carlos André Bulhões Mendes conduziu
a palestra econômica Gestão ineficiente, prejuízo integrado: o
caso da drenagem pluvial em Poa-RS. O engenheiro, doutor
em Planejamento de Recursos Hídricos pela University of
Bristol e Planejamento Ambiental University of Califórnia
(Davis-EUA), apontou que muitas explicações sobre alterações do clima são usadas como justificativa para a inoperância de determinados problemas das cidades. “É muito
interessante alegar responsabilidade para as mudanças
climáticas, pois as nuvens não têm CPF. Eu não consigo
responsabilizar aquilo que não tem responsabilidade.”
A consequência disso, elencou Bulhões, é má gestão e má
administração. Em sua explanação, mostrou exemplos do
Rio Grande do Sul sobre obras e ações mal planejadas, incluindo Porto Alegre, Canoas e outros municípios da região metropolitana. Ele apontou que ao ajudar a população que vive em áreas de risco a reconstruir suas casas no
mesmo local, as prefeituras estão “secando gelo”. “Temos,
sim, causas físicas incontroláveis. Mas temos causas sociais
controláveis, que requerem medidas como ordenamento
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10 passos

Ergonomia

D

cuidados ao
trabalhar em
escritórios
iversos hábitos que temos no trabalho em escritórios, como permanecer
sentados por horas seguidas digitando no teclado do computador e
fazer movimentos repetitivos, podem danificar as articulações. Por isso,
a ergonomia preocupa-se em melhorar as condições nas quais o homem
desenvolve suas atividades diárias
texto Amanda Gomes

Ambiente de trabalho
É necessário fazer uma avaliação do ambiente de trabalho a fim de identificar fatores que

um

podem causar riscos à saúde. Uma mesa de trabalho inadequada com altura insuficiente pode
provocar dor na coluna e até dor de cabeça. Para trabalhar no computador, por exemplo, o
melhor é posicionar-se de maneira que consiga apoiar as mãos sobre a mesa, enxergar a tela
do monitor sem precisar flexionar o pescoço e manter uma distância de, aproximadamente, 70
centímetros da face do usuário. Pode-se colocar uma base abaixo do monitor para elevá-lo e
deixá-lo numa posição confortável.
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Como trabalhar no computador
região lombar, descanso de braço, apoio para as costas e os pés devem tocar o solo – caso

dois

137

Segundo a fisioterapeuta Cristine Mársico, a cadeira ideal deve ter encosto ajustável para
isso não aconteça, pode-se providenciar um apoio para os pés, assim as pernas ficarão
bem acomodadas, distanciando a dobra do joelho da extremidade final da cadeira,
acompanhando o resto do corpo. “Digite suavemente e faça pausas ao longo dia, para
caminhar e descansar os punhos e dedos”, recomenda Cristine, que também garante que isso
melhora a circulação sanguínea e a prevenção de doenças ocupacionais.

14

Principais erros de postura
Apoiar o telefone no ombro é um dos mais comuns. Para a fisioterapeuta, o uso de

três

headphones pode resolver o problema. Sentar de forma inadequada por horas seguidas
sem fazer pausas para caminhar, deixar o notebook no colo enquanto trabalha e digitar
com apenas uma das mãos são alguns dos erros mais cometidos. Conforme Cristine,
dor na coluna e dores nos braços são as mais frequentes. “Dor de cabeça, problemas
oftalmológicos e rigidez nos punhos e dedos também podem ser citados, sendo que a dor
na coluna é a principal causa de falta ao trabalho”, pontua a fisioterapeuta.

Ser mais ativo

quatro

Nosso corpo foi feito para o movimento. Pausas durante a jornada de trabalho são
fundamentais para alongar o corpo e distanciar os olhos do monitor. Cristine salienta que se
deve levar em conta a tensão muscular provocada por atividades monótonas e de muita
exigência cognitiva. Ela diz que, em alguns casos, o trabalhador está preocupado demais
com suas atividades e esquece de movimentar-se. “Uma boa ideia é ir até a mesa do
colega de trabalho em vez de telefonar para ele”, recomenda a fisioterapeuta.

Dispositivos móveis

cinco

O uso inadequado de tablets e smartphones sobrecarrega especialmente: coluna cervical,
ombros, punhos e polegares. “O uso excessivo é nocivo à saúde destas articulações.
Por isso, é preciso bom senso na hora da utilização”, enfatiza a fisioterapeuta. Sentar-se com
a postura correta, limitar o tempo de uso e acessá-los na altura dos olhos com um suporte
e com os braços apoiados, evitando ficar com os braços suspensos, ameniza os danos à

Evitar movimentos repetitivos
A fisioterapeuta explica que a nova doença que surge com o uso dos dispositivos móveis

seis

é a tendinite dos polegares, já que, além de digitar, os polegares seguram o dispositivo
móvel, exercendo a maior parte da força. “Futuramente poderemos ter uma geração com
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saúde, de acordo com Cristine.
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artroses nos polegares e até cifóticas (corcundas)”, alerta Cristine. Um estudo elaborado pelo
Departamento de Cinesiologia da Universidade de Waterloo, no Canadá, demonstrou que
84% de 140 estudantes universitários entrevistados já sentiram dores nos dedos devido à
utilização de aparelhos eletrônicos.
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Movimentar o corpo

sete

O sedentarismo é prejudicial, em toda sua amplitude, seja na falta de prática desportiva,
seja na falta de atividade durante o trabalho. Por isso, pode ser considerado um problema
atual de saúde pública, tendo em vista as patologias que ele pode ocasionar. Cardiopatias,
diabetes e obesidades podem ser ocasionados em trabalhadores que permanecem horas
sentados sem caminhar.

Pausas entre as atividades

oito

A fim de não permanecer com o corpo na mesma posição por um tempo prolongado
durante o trabalho, faça pausas frequentes durante o dia. Estas pausas podem ser breves
e incluir alongamento para otimizar os resultados. Se possível, descanse 1 ou 2 minutos a
cada 15 ou 20 minutos levantando, dando uma volta ou desenvolvendo uma atividade
alternativa. Alternar tarefas pode melhorar o humor e aliviar tensões musculares, diminuindo
as dores no corpo.

Personificar o computador

nove

O tipo de letra, o contraste, a velocidade, o tamanho do ponteiro do mouse e as cores da
tela podem ser configuradas para melhor conforto e eficiência do usuário. Regular o monitor
de modo a evitar brilho excessivo para os olhos evita dores de cabeça. Além disso, teclas de
atalho reduzem o número de movimentos repetitivos, assim como combinações de teclas
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para funções rápidas do mouse, que exigem menos cliques.

Evite perder tempo procurando coisas enquanto digita. Seus apontamentos, arquivos e

dez
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Organização da mesa
telefones devem estar em lugar de fácil acesso. Use um apoio para o teclado e para
o mouse de modo a posicioná-los corretamente. Para facilitar a cópia de textos, uma
alternativa é usar um anteparo de prender folhas. Sob as mesas, mantenha o espaço para
as pernas desobstruído, sem caixas e objetos.
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Com tantas mudanças acontecendo é
preciso que as empresas estimulem o
crescimento pessoal dos funcionários,
formulem valores e visões organizacionais
desafiadoras, recompensem o desempenho,
a criatividade e a iniciativa dos seus
recursos humanos. É imprescindível
que estimulem a participação e o
relacionamento informal, proporcionem
treinamento e educação para toda vida e
busquem comunicação clara e ágil com seus
funcionários e clientes.

Os recursos humanos de uma empresa
são o maior patrimônio de que qualquer
instituição necessita para o exercício
de suas atividades e, por isso, é de
suma importância o seu gerenciamento
estratégico com visão de curto, médio e
longo prazos, a fim de alcançar os objetivos
organizacionais e também as metas
individuais de cada colaborador.
As companhias precisam ter em mente que
quem transmite a imagem da empresa aos
clientes são os funcionários, ou seja, eles são
o coração pulsante do negócio, um grupo que
pode não estar bem qualificado. Vem daí a
necessidade de um treinamento contínuo,
que se inicie com o chão de fábrica, fazendo
com que todos estejam alinhados com os
valores mais profundos da empresa.
A tendência nos dias de hoje é de as
relações interpessoais serem “o toque de
Midas”; afinal, a qualidade em produtos
e serviços é uma obrigação. Investir na
evolução de cada equipe, disseminando
as boas práticas, resultados vultosos e
a excelência no atendimento. Esse é o
segredo do sucesso, independentemente do
segmento. As organizações que dispuserem
de constelações são as que vão brilhar no
mundo dos negócios.
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Com as mudanças cada vez
mais rápidas e intensas, desafiando as
empresas constantemente e trazendo
novas informações, novas condições e
até ameaças e oportunidades em todo
momento, é fundamental saber lidar com
as situações e necessidades inéditas.
O ambiente muitas vezes adverso exige
que se tomem atitudes com tendências
ascendentes de trabalho de maior
criatividade e flexibilidade e aprendizado
contínuo. É muito importante que os
líderes coloquem em prática uma gestão
direcionada aos seus recursos humanos,
com foco na gestão da informação, na
visão comum, com identidade e valores
compartilhados, por meio da colaboração e
da participação.

Divulgação

opinião

O RH como
fonte de vantagem
competitiva
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Lisete Frohlich
Autora do livro @Pra Ser Feliz, especialista em gestão, consultora e palestrante
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Leandro Karnal

Divulgação

a corrupção e o ódio
dos outros

N

atural de São Leopoldo, Leandro Karnal é doutor em História Social pela USP e
professor da Universidade Estadual de Campinas. ele falou sobre ética no
17º Congresso Internacional da Gestão, promovido pelo Programa Gaúcho
da Qualidade e Produtividade (PGQP), em porto alegre. Na entrevista, discorre
sobre corrupção e ódio e critica a falta de pensamento estratégico no país

Por Laura Schenkel

SUA palestra é sobre ética. O senhor fala que a corrupção é histórica e estrutural, que não é do governo.
Nós temos hoje uma diluição da ética no Brasil? É im-

Por onde se deve começar a mudança para diminuir a
corrupção? A revolução tem que ter dois aspectos. Um

é o consenso, a educação, a discussão de normas, a intolerância escolar com a corrupção, com atestado médico falso,
com a cola, com a falta de ética profissional de professores,
alunos e da escola. E também a coerção, quer dizer, regras
duríssimas sobre corrupção. Coerção e consenso, educação
e repressão são facetas complementares. Assim nós vamos
conseguir essa mudança, que não será nem para o ano que
vem nem ao longo da próxima geração, mas é um começo.
Temos que ser intolerantes com a corrupção.
O senhor acredita que a sociedade está cada vez mais
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portante ressaltar que ela também é do governo. Ela não
é o governo, mas o governo também é corrupto. Se a corrupção fosse uma instituição governamental, a mudança de governo ou de partido mudaria a corrupção. Como
isso não ocorre, você muda o perfil político, o partido,
coloca inimigos no poder, e os ministros continuam implicados na mesma Operação Lava-Jato; logo, não é orientação política do partido, mas uma estrutura sociológica que começa na base e vai até o governo. Os governos
são corruptos, mas as escolas, as empresas, as pessoas,
o trânsito, todos eles são corruptos também. Não existe
no mundo governo transparente com população corrupta, nem existe no mundo população transparente e ética
com governo corrupto. Um é o espelho do outro.
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atenta a combater a corrupção? Sim, mas infelizmente

quase sempre nos outros. Estamos muito atentos à corrupção alheia, à falta de ética dos outros. Isto é verdade. Por
outro lado, nunca na história do Brasil tivemos tanta atenção à questão ética. Em todo o país, em todas as plateias que
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Leandro Karnal
Mathias Cramer/Temporealfoto.com/Divulgação PGQP

entrevista

eu frequento, este é um tema central para as pessoas. Isso é um
dado muito positivo e muito cheio de esperança.

“A diferença do Brasil para
outros povos não é o ódio, que é
universal, mas a incapacidade
de se reconhecer odiador. Os
brasileiros chegam a dizer que,
ao contrário dos EUA, aqui não
tem racismo.”
Pensando em best-sellers e palestras empresariais aqui no
país, o senhor afirma que há uma nova teologia da salvação. No que ela consiste? Eu já disse isso várias vezes e não

Em um programa televisivo, o senhor fala sobre como,
no Brasil, parece que as manifestações de ódio e ira estão
sempre no outro, ao mesmo tempo que se evitou denominar muitos episódios da história brasileira como guerras
civis. O que isto revela e o que na história e no cotidia-
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no do Brasil nos leva a tanto ódio e violência? A tradição
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de violência não é apenas brasileira, mas é muito forte no
Brasil. O que é diferente aqui em relação a outros países da
América Latina, inclusive, ou da Europa, é que temos muita
vergonha de perceber o nosso próprio ódio. Nós não somos
racistas, o Brasil nunca teve guerra civil, o brasileiro médio
é pacífico. Nós passamos por cima das experiências de ódio
do Contestado, de Canudos, da repressão à Guerra da Vacina,
da Revolta da Degola no Rio Grande do Sul, não chamamos
nenhuma rebelião de guerra civil, nós achamos que os vizinhos são agitados, que a violência está no Oriente Médio, que
a violência está no outro, que aqui nós não temos nem terremotos nem grandes ódios. A diferença do Brasil para outros
povos não é o ódio, que é universal, mas a incapacidade de
se reconhecer odiador. Os brasileiros chegam a dizer que, ao
contrário dos Estados Unidos, aqui não tem racismo. Curiosamente, temos aqui a legislação mais dura contra o racismo do
planeta Terra, e ela só pode ser justificada e explicada em um
país em que o racismo seja fortíssimo.

é uma crítica ao empreendedorismo, mas à teologia do empreendedorismo em si. O empreendedorismo pode ser positivo. Teologia é quando você dá uma chance de salvação, uma
chance de redenção a partir de questões. Então, por exemplo,
a teologia da prosperidade, a teologia do empreendedorismo e a teologia da autoajuda são ruins em si porque estabelecem uma salvação em discurso que, na verdade, não pode
dar a salvação ou então se torna um ópio nesse sentido. Uma
coisa é incentivar, o que seria positivo, a iniciativa das pessoas, a criatividade, as soluções para a crise. Isso é bom. Outra
é você fazer isso a partir de livros como 10 Passos para o Paraíso
Empreendedor, 5 Dicas para o Sucesso Absoluto, essas fórmulas
prontas, isso é ruim, muito ruim. Hoje, a crença no indivíduo,
no liberalismo do indivíduo não é ruim em si em um país que
teve uma longuíssima tradição de depender do Estado. Seria
até revolucionário. Seria até interessante que surgissem teorias liberais ou até de autoajuda que se concentrassem no indivíduo e não no Estado. Mas a questão central está em fazer
uma nova teologia mágica de que basta o indivíduo querer e
ignorar estruturas sociais que o esmagam. É ingênuo imaginar um indivíduo como um demiurgo, um Deus que paira acima das estruturas e pode fazer o que quer. O indivíduo pode
geralmente muito mais do que geralmente ele acha que pode,
mas ele não é o criador de um novo mundo.

O senhor é historiador, professor, também participa de

recentemente o senhor escreveu sobre o pensamento es-

muitos debates, palestras, usa bastante as mídias sociais e

tratégico e como não foram feitas vistorias nos aloja-

assumiu recentemente uma coluna semanal no Estadão. O

mentos olímpicos do Rio. Por que nós, brasileiros, temos

senhor acredita que o papel de acadêmico e intelectual

dificuldade com o pensamento estratégico? É muito forte

veu um artigo famoso, que redefiniu a função do jornalismo
engajado, chamado Eu acuso (J´accuse, em francês), defendendo o caso Dreyfus contra a injustiça de uma perseguição da terceira república francesa, ele definiu exatamente a
posição do que seria o intelectual contemporâneo. Então, a
partir desse momento, os intelectuais passaram a supor que
a presença midiática fosse fundamental, e talvez o nome mais
exemplar disso seja Jean Paul-Sartre. No Brasil, essa posição
foi assumida no passado por algumas pessoas. Hoje ela é muito assumida por jornalistas e por outros formadores de opinião que, para o bem e para o mal, também fazem isso. Em um
mundo atomizado, é bom ouvir pessoas que tenham opiniões
mais fundamentadas e que o debate tenha pessoas de índoles políticas variadas. Isto faz parte da democracia. Eu queria
que tivesse mais argumentos e menos adjetivos, mas já é um
começo. A liberdade de expressão é um grande benefício. Inclusive, é direito das pessoas dizerem asneiras, é um direito
sagrado de dizer bobagens, porque a liberdade de expressão
não pode ser apenas para as pessoas que tenham unicamente
a minha opinião, ela deve ser também para as pessoas que
pensam diferente. A pior das democracias é sempre melhor
que qualquer ditadura. Lutamos muito para ter isto.

“Em um mundo atomizado, é
bom ouvir pessoas que tenham
opiniões mais fundamentadas e
que o debate tenha pessoas de
índoles políticas variadas. Isto
faz parte da democracia.”

no Brasil a ideia de que você tem uma década para se preparar
para uma Olimpíada e você acha que os prédios ficarão prontos 48 horas antes do início dos Jogos. É espantoso. Isso está
na sala de aula, quando você marca o trabalho em fevereiro
para entregar em dezembro e os alunos começam a se agitar
em dezembro. É a incapacidade de prever o momento seguinte.
Não é uma síndrome de vira-latas. Houve problemas nas olimpíadas de Londres, as camas eram menores do que os atletas,
especialmente para os atletas grandes. O erro existe em muitos
lugares. A grande questão é que aqui ninguém fica abismado
com uma ciclovia derrubada por uma onda, e os idealizadores
dizem que não previam ondas à beira-mar, ou com prédios
entregues inacabados no maior evento global organizado no
Brasil, ou pela simples incapacidade de tirar os metais do bolso
antes de chegar ao raio X do aeroporto. A nossa cultura é reativa e está sendo debatida e combatida inclusive por uma certa
influência de MBAs americanos e dessa lógica organizacional
norte-americana que é inegavelmente mais estratégica e que
constitui uma outra teologia, que é teologia do empreendedorismo estratégico, que é estranha ao Brasil. É quase difícil ser
humorista em um país que faz uma ciclovia à beira-mar e não
prevê onda. Seria piada se não fosse trágico, se duas pessoas
não tivessem morrido. E a nossa reação é relativamente baixa,
relativamente pequena diante disso.
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presente? Sim. No fim do século 19, quando Émile Zola escre-
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vai além da análise dos fatos e dos processos do tempo
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sindicato
Incentivo
constante
Apoio permanente ao comércio: essa é a marca que o Sindilojas Vale do Jacuí imprime em
todas as suas ações, ainda mais em tempos de consumo em
indilojas Vale do Jacuí
queda. Fundado em 1949, fruto da união de 56 lojistas, hoje
conta com mais de 300 sócios e quer crescer ainda mais em
realiza diversas ações
termos de representatividade. Sua base territorial comprepara manter o otimismo
ende 15 municípios: Agudo, Candelária, Cerro Branco, Dona
Francisca, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Novo Caentre os comerciantes
brais, Paraíso do Sul, Rio Pardo, Faxinal do Soturno, Passo
associados e um bom
do Sobrado, Restinga Seca, São João do Polêsine, Santana da
Boa Vista e Cachoeira do Sul, onde fica a sede.
nome na região
O presidente da entidade, Jaucílio Lopes Domingues (no
cargo desde 2014), acompanha os números do varejo no Rio
Grande do Sul e no Brasil e considera que a realidade local
não foi tão afetada. “Não tivemos queda grande nas vendas,
foi de apenas 2%. Nosso objetivo é manter o otimismo entre a classe empresarial, sem fazer terra arrasada, e por isso
promovemos muitos eventos e palestras”, conta.
O desafio é aumentar o número de empresas associadas.
Para tanto, a entidade realiza palestras, debates e reuniões
com líderes, economistas, tributaristas, advogados e outros
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Sede oferece
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espaço para
eventos e
reuniões de
associados

Fotos: Divulgação Sindilojas Vale do Jacuí

S

comemorado por diretores em maio
profissionais por meio do programa Sindilojas em Ação. O empresário local encontra assim oportunidades de se qualificar
e receber informações úteis ao seu negócio. Na última edição,
em 22 de agosto, a advogada Jane Lúcia Wilhelm Berwanger,
doutora em Direito Previdenciário e presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, abordou o tema Reforma
Previdenciária – O que muda para empresas e trabalhadores?
Outra iniciativa de fomento ao setor completou dois
meses: é o cartão Sindicompras, que conta com a adesão de
mais de 90 empresas e 500 consumidores cadastrados, superando as metas inicialmente traçadas. O cartão garante ao
portador descontos exclusivos se for apresentado na hora
da compra, em percentuais definidos previamente em cada
estabelecimento (de 3% a 15%), além de qualquer abatimento no preço que já esteja em prática no estabelecimento.
“Estamos fortalecendo a relação entre a entidade, os
lojistas e as pessoas”, garante Domingues. A contrapartida para que o empresário abrace a causa é a divulgação de
sua loja na mídia. “Conseguimos fazer com que um posto de
combustíveis ofertasse um preço mais barato do que toda a
concorrência, foi um grande passo da campanha”, afirma o
presidente. Todos os tipos de empresa estão participando.
Inserção na comunidade
O Sindilojas Vale do Jacuí realiza diversas atividades de
cunho social e celebrativo. São propostas cujos resultados
ajudam a manter uma boa imagem da entidade na opinião
pública, pois mostram que os comerciantes se preocupam
com a sociedade. O Jantar do Dia do Comerciante, em julho, é um dos principais eventos do ano, reunindo cerca de

Serviços diversos
O Sindilojas Vale do Jacuí disponibiliza diversos serviços
aos lojistas. É uma forma de atrair associados e manter a
categoria unida. Além de fornecer estrutura para reuniões
empresariais e festas, há empréstimo de aparelhos, convênios de saúde, de telefonia e segurança, assessoria jurídica e
consultoria de gestão, entre outras vantagens. A comunicação também é valorizada. A entidade publica informativos
periódicos, site e redes sociais em dia.
Campanha Inverno Quentinho arrecada
cobertores para entidades carentes
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Aniversário da entidade foi

250 pessoas numa noite de homenagens a personalidades e
empresas que se destacaram em diversos ramos de atividade.
Outro evento importante é a Semana do Sindilojas, realizada
em maio, que conta com programação intensa, participação
de Sesc e Senac e shows.
Por intermédio da ação Inverno Quentinho, o varejo arrecada cobertores e os doa para entidades carentes, como
o Hospital de Caridade e Beneficência ou o Asilo da Velhice
Nossa Senhora Medianeira. O projeto Visão Solidária, por sua
vez, envolve a doação de óculos para as pessoas de baixa renda. O Sindilojas fez parceria com uma ótica que disponibiliza
equipamento para fazer exames de visão gratuitos, com oftalmologista cedido pelo Sesc e armações doadas. “No asilo,
mais de 40 idosos com catarata puderam fazer cirurgia pelo
SUS e ganharam vida nova. Caçapava e Candelária também
aderiram”, vibra.
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no lugar do outro
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Saber o que o cliente quer ou deseja é o sonho de todo dono de um negócio. Ter as respostas é receita para a criação de produtos e serviços que satisfaçam
mpresas usam o mapa da
os anseios do consumidor ou usuário. Obter essas valiosas
informações é possível a partir da aplicação do chamado
empatia para descobrir
mapa de empatia, uma das muitas ferramentas de design
o perfil de consumo e
de serviços e produtos – reais e digitais – que ajudam a entender como as pessoas pensam, se comportam e compram.
o comportamento
Quando utilizado para os negócios, é um poderoso aliado do
de seus clientes
marketing e da comunicação.
Criado dentro do renomado Instituto de Design de Stanford, conhecido como D.school, nos Estados Unidos, o mapa
da empatia ajuda desde o microempreendedor até multina-

E

cionais a se colocarem no lugar da pessoa mais importante
para o negócio: o cliente. Ele é formado a partir de informações previamente obtidas sobre os usuários, como, por
exemplo, o que ele faz, fala, pensa, ou se sente. Alguns dados
são objetivos, podendo ser observados pelo comportamento. Outros, como pensamentos e sentimentos, são coletados
a partir da identificação de dicas como linguagem corporal,
tom de voz e escolha de palavras.
“Saber apenas localização, faixa etária e classe social é
somente parte do que cria o entendimento do usuário. E às
vezes são as informações menos importantes. Com serviços e soluções cada vez mais específicas e segmentadas, o
entendimento de como o público-alvo pensa, sente e a que
se dedica é essencial para um alinhamento do design com
necessidades reais. Com isso, as empresas estão mais bem
informadas para direcionar os esforços”, afirma Philipe
Martins, diretor de planejamento e cocriação da FlowLab.
As informações obtidas por meio do mapa da empatia,
além de melhorarem o entendimento do cliente, ajudam na
criação de conteúdos que podem ser publicados em sites,
blogs e mídias sociais. “O mapa de empatia também serve
para produzir conteúdo que atrai, retém e fideliza clientes. Ele é a base do marketing de conteúdo, estratégia de
marketing em alta para a internet atualmente”, destaca
Daniel Zollinger Chohfi, publicitário e editor-chefe do
Vitamina Publicitária. Todas as empresas podem aplicar o
mapa de empatia, que normalmente é usado por departamentos de marketing e junto à direção. Porém, segundo o
publicitário, os outros departamentos podem contribuir, especialmente os colaboradores que têm contato com o cliente ou entendem suas dores e metas.

que todos acham e como poderiam melhorar. Este processo é
contínuo e melhora com o tempo”, afirma Chohfi.
De acordo com Philipe Martins, o mapa da empatia também pode ser usado por aquelas empresas que têm uma
ideia e mais ou menos sabem como vai funcionar o produto ou serviço, mas não têm convicção da apropriação e uso
por parte de um público específico. “Neste contexto, usá-lo
ajuda a empresa a entender de que forma as pessoas irão
perceber a solução apresentada e tipos de uso.” Outra utilização é no monitoramento de um produto. “A aplicação
desta ferramenta pode revelar insights sobre que tipo de
funcionalidades ou complementos podem ser incorporados
para melhorar a experiência de uso”, explica.

Questionamentos
Para um mapa de empatia mais assertivo, faça perguntas
que ajudam você a compreender o seu cliente e complete
o mapa, como:
Qual preocupação faz seu cliente perder o sono?
Quais são as dores, medos, frustrações e obstáculos dele?
O que motiva seu cliente a acordar de manhã?
Quais são as necessidades, esperanças, metas, desejos e
sonhos do seu cliente?
O que eles ouvem quando outras pessoas usam o seu produto ou serviço?
O que eles veem quando usam o seu produto? Qual
é o ambiente?
O que eles dizem ou sentem ao usar o seu produto, seja em
público ou em particular?
Quais são os seus pontos de dor ao usar o seu produto?

Didaticamente, trata-se de uma ferramenta visual: uma
folha dividida em quatro quadrantes, “Pensando”, “Vendo”,
“Fazendo” e “Sentindo”. Algumas versões, como destaca o
editor-chefe do Vitamina Publicitária, adicionam “Ouvindo” e “Falando”, além de mais dois quadrantes com “Problemas” e “Ganhos”.
“Faça perguntas que ajudam a compreender o seu cliente
e complete o mapa. O segredo está nas perguntas. Ao final do
exercício, converse com a sua equipe sobre o mapa. Veja o
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Inverno com
cara de inverno

O

frio chegou ao estado mais cedo e mais forte neste ano,
inclusive com neve Antes do início oficial da estação.
Aliadas ao câmbio e outros fatores, as baixas temperaturas
colaboraram para amenizar os efeitos da crise econômica

O inverno é uma época muito aguardada por vários segmentos de bens e serviços no Rio Grande do
Sul, incluindo turismo, hotelaria, gastronomia e comércio
de roupas e acessórios. Se há alguns anos o frio era sinônimo
de muitas vendas, neste ano, as temperaturas mais baixas
chegaram mais cedo e serviram para amenizar os resultados
aquém do esperado, em função da crise econômica.
texto Laura Schenkel
A temporada de inverno 2016 trouxe uma significativa
melhoria no segmento de produtos de inverno na rede CR
imagem de abertura ©iStock.com/Jakkapan21
Diementz, que tem 75 lojas, sendo 72 no Rio Grande do Sul
e três em Santa Catarina, com um total de 820 colaboradores. De acordo com o superintendente Homero de Toledo, a
empresa registrou um aumento de 45% nas vendas na linha
de aquecedores, duchas e fogão a lenha, comparado ao ano
passado. Além disso, nos meses de maio, junho e julho a linha
de inverno teve um incremento de 14% nas vendas da rede
frente aos resultados do ano anterior. “Isso está ligado ao fato
de que nos dois últimos anos não tivemos inverno rigoroso, já

neste ano de 2016, o frio intenso e seco proporcionou a procura de produtos com alternativas de aquecimento”, pondera.
A venda de fogões a lenha se destaca, pois este é o item
que puxa o maior volume em valores. Já os aquecedores,
apesar de representarem um ticket médio baixo, foram representativos: houve uma limpa nos estoques já em maio.
“Tivemos que correr para fazer reposições nas lojas”, conta
o superintendente. No mês de julho, 90% do estoque de produtos de inverno já tinha saído das lojas da rede.
Toledo considera que os resultados só não foram melhores devido à instabilidade política, que se reflete na visível
diminuição de clientes nas lojas, mesmo em datas importantes do calendário, como Dia das Mães, dos Namorados e dos
Pais. “Outro fator importante é que os aumentos de preços
por parte dos fornecedores também impactam diretamente
nos preços ao consumidor final, devido a inflação e condições de câmbio”, complementa.

A Via Varejo, responsável pela administração das empresas Casas Bahia e Ponto Frio, também comemora os resultados puxados pelo frio. A venda de aquecedores cresceu
aproximadamente 184% nas nossas lojas das duas marcas no
Rio Grande do Sul, na comparação com o ano anterior, sendo o aquecedor desumidificador o item mais procurado.
O inverno e as temperaturas mais baixas em 2016 são capazes de motivar compras por necessidade e deslocar consumo
de outros segmentos. No entanto, esse impacto sempre será
limitado pelas condições concretas de renda, acesso a crédito e
confiança das famílias, ressalta Patrícia Palermo, economistachefe da Fecomércio-RS. “Infelizmente, essas condições se encontram ainda bastante restritivas, pois o cenário econômico
atual é negativo. Em termos gerais, o consumo das famílias é
determinado por sua renda, sua capacidade e motivação para
tomar crédito e seu grau de confiança. Com a economia em crise, o desemprego está em alta e a renda em queda”, explica
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Patrícia. Por outro lado, a inflação alta e a cautela com a inadimplência provocam juros altos e maiores restrições dos bancos
para conceder crédito. Outro fator levantado pela economista
é que o ambiente político e o próprio cenário econômico derrubaram a confiança das famílias, que, apesar de alguma melhora
nos últimos meses, ainda denota um pessimismo expressivo.
“De modo geral, as vendas ligadas ao inverno apenas
amenizam esse cenário. Para segmentos específicos, como
vestuário e bebidas quentes, por exemplo, devido ao efeito de
deslocamento de consumo, pode sim haver um impacto mais
positivo. Além disso, o fato de o inverno ter sido ameno nos
anos anteriores faz com que haja um estímulo de renovação
dos itens de vestuário mais quentes, o que também contribui
positivamente para as vendas do setor”, analisa Patrícia.
Incentivo ao turismo

Manuel Suárez
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Presidente do
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Divulgação/Sindihotel

A opinião da economista encontra eco nas palavras de
Manuel Suárez, presidente do Sindihotel-RS. “A diferença
provocada pelo frio mais rigoroso foi tênue, pois o Rio Grande do Sul tem um perfil de turismo de negócios, que envolve

“

Nas regiões que são mais
frias e de turismo de lazer,
como a Serra e a Região das
Hortênsias, foram registradas
ocupações mais intensas.

”

o universo corporativo e o de eventos. Nas regiões que são
mais frias e de turismo de lazer, como a Serra e a Região das
Hortênsias, foram registradas ocupações mais intensas”,
afirma, destacando bons resultados em Gramado, Canela,
Garibaldi, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e
São Francisco de Paula. No mês de julho, também foi significativo o período de férias escolares. Outro elemento positivo
foi o câmbio: em função do dólar e do euro elevados, cresceu
o fluxo de turismo doméstico. Além disso, datas como o Dia
dos Namorados são importantes, e, neste sentido, os resultados de gastronomia e hotelaria caminham juntos.
“Quem realmente ganhou muito com isso foram Gramado
e Canela, pela grande quantidade de apartamentos disponíveis
para locação nos hotéis e apart-hotéis. Por outro lado, Caxias
do Sul e Bento Gonçalves ampliaram bastante o parque hoteleiro”, lembrando que várias regiões estão investindo no setor
e construindo hotéis. “À medida que aumenta o número de hotéis e de leitos em uma região, o fluxo de turismo se consolida.
É difícil sair de Gramado, ir até São Francisco de Paula e ter que
voltar porque não tem hotel. Para consolidar esse fluxo turístico teria que ter mais hotéis em São Francisco de Paula”, exemplifica Suárez, lembrando que os Campos de Cima da Serra têm
mais opções em pousadas. “Se você leva 40 pessoas em um ônibus de turismo, elas não cabem em uma ou duas pousadas. Prejudica a logística”, avalia o presidente do Sindihotel-RS.
O inverno com cara de inverno, desejado por milhares de
turistas, garantiu uma boa movimentação econômica nas cidades que compõem o Sindilojas Região das Hortênsias (Gramado,
Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, Jaquirana, São Francisco
de Paula e Cambará do Sul). “Com certeza, o visitante consome
artigos e produtos que caracterizam a estação ou, ainda, é pego
de surpresa quanto à intensidade do frio e acaba consumindo,
alavancando a economia”, assegura Guido José Thiele, presidente da entidade. A área tem uma característica bem marcada
quanto ao tipo de artigos e produtos que oferece aos visitantes:
“Malharias, por exemplo, trabalham o ano inteiro neste segmento, pois quem vem à Serra busca por este tipo de produto.
Os tradicionais chocolates andam na mesma linha. Quem vem
à região não dispensa o seu consumo”, frisa Thiele.
De acordo com o presidente do Sindilojas Região das Hortênsias, a cadeia turística se beneficia ainda mais quando há
previsão de possibilidade de neve – e antes mesmo do início
oficial do inverno, o Estado registrou o fenômeno. De acordo

com a meteorologia, a estação foi mais fria e chuvosa nas
terras gaúchas por conta do fenômeno La Niña, que esfria
as águas do Pacífico Central e Oeste na altura do Equador,
provocando aumento de chuvas e queda de temperatura
no sul do Brasil.
O aumento nas vendas reverteu os resultados negativos
dos primeiros meses do ano na malharia Vimaj, localizada
em Gramado, que fabrica e comercializa peças em tricô nos
segmentos feminino, masculino e infantil, abrangendo também os tamanhos plus size, e que conta com 18 funcionários,
entre fábrica e lojas. “Tivemos um aumento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. O longo período
de frio foi um fator primordial para o bom resultado obtido,
mas também foram importantes a constante busca por inovações, que faz com que sempre tenhamos novidades nas
lojas”, afirma Vilmar Cagliari, um dos sócios da empresa.
estoques esgotados
O inverno bem mais rigoroso fez com que as vendas dos
artigos de frio se mantivessem aquecidas, superando as expectativas dos varejistas, concorda Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex). “Por
conta do frio intenso, foram esgotados os estoques dos artigos
de inverno, tais como casacos, jaquetas, luvas e cachecóis, mes-

mo sendo alguns destes produtos de maior valor agregado. Em
contrapartida, como o período exige ajustes no orçamento e a
busca pela redução de gastos, o consumidor altera o comportamento de compra e se concentra em itens mais acessíveis.”
Em Nova Petrópolis, o Festimalha teve um aumento de
vendas e de público em relação à edição anterior. O tradicional
evento do Estado foi realizado de 28 de abril a 5 de junho, recebendo o público de quintas a domingos. “Este ano, certamente,
o sucesso de público e vendas surpreendeu”, celebra Cláudio
Ricardo Michaelsen, presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), responsável pelo festival.
Ele atribui o crescimento a uma combinação de fatores. O primeiro e mais claro foi o frio, que chegou mais forte que nos
anos anteriores e justamente na semana do início do evento,
e que se manteve pelas seis semanas de realização do Festimalha. “As pessoas não estavam preparadas para o frio. Nos
últimos anos, público e malharias investiram em malhas mais
leves, portanto, a maior parte do público precisou reforçar ou
renovar o guarda-roupa para enfrentar o clima”, comenta. Ele
também credita os louros a mudanças na estratégia de divulgação do evento, buscando não contar somente com o clima. “Antecipando a possibilidade de a crise econômica prejudicar as
vendas, investimos em novas formas de comunicação, fazendo
um mix entre atrações e mídia. Buscamos interagir com o público através das novas ferramentas disponíveis”, explica.
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“Crise necessariamente não significa que as pessoas parem de consumir, porém se tornam mais criteriosas ao definir as prioridades e compram avaliando as necessidades
e a relação custo/benefício”, ensina Michaelsen. O presidente da Acinp recomenda que é em momentos como este
que os produtores de eventos precisam fazer a leitura adequada, para direcionar seus produtos e sua estratégia de
marketing. “A sombra da crise econômica fez com que as
pessoas apertassem mais nos gastos supérfluos e grandes
investimentos. Porém, com o intenso frio, o investimento
em vestuário se tornou uma necessidade e não um luxo, e
a qualidade e o preço dos itens oferecidos por nossos produtores elevam a feira ao melhor custo/benefício oferecido”, ressalta. A entidade promotora do Festimalha levou
ainda em consideração que, com investimentos de longo
prazo refreados, as pessoas permitem-se compensar a falta
de grandes aquisições com pequenos gastos. Outro componente dessa equação, decisivo para o crescimento do público, foi a troca dos destinos de viagens – com o aumento
do dólar, nos últimos anos, quem viajava para o Exterior
Malharia Vimaj, em Gramado, se

Influência do dólar
O fator câmbio também foi levantado por Manuel Suárez, presidente do Sindihotel-RS. “O pessoal realmente evitou viajar ao exterior e preferiu ficar aqui pelo Sul. O fluxo
turístico doméstico foi bem acentuado e mais intenso do
que em outros anos”, avaliou. Segundo a economista-chefe
da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, o aumento do preço
do dólar tornou todos os bens e serviços importados mais
caros. Com isso, tudo que é produzido internamente ficou
mais competitivo em relação ao concorrente importado. “O
turismo gaúcho pode ser beneficiado pelo dólar mais alto,
na medida em que destinos que usualmente concorrem com
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beneficiou do longo período de frio

acabou optando por destinos nacionais. “Já quem viajava
dentro do Brasil selecionou destinos mais próximos de sua
região, que possam ser acessados sem muito deslocamento
e com pouco investimento, o que faz da Serra gaúcha uma
boa opção para o público do RS”, complementa.
O resultado, traduzido em números, foi um aumento de
15% do público do ano passado para este, lançando a marca de 106 mil visitantes. O Festimalha constatou ainda um
aumento no ticket médio, principalmente em número de
peças por compra.
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nas vendas nos meses de maio a julho
ele no exterior ficam menos atrativos. Apesar disso, é importante lembrar que esse efeito sempre é amenizado pelo
atual enfraquecimento da demanda interna, que reduz o
consumo agregado, tanto de importados quanto de bens e
serviços nacionais”, contextualiza Patrícia.
Outro produto que vende mais com o frio e é beneficiado
pelo câmbio é o vinho. A Vinícola Salton, de Bento Gonçalves, registrou nos meses de maio a julho um aumento de 8%
nas vendas, principalmente na comercialização de vinhos
tintos, conta Daniel Salton, presidente da Vinícola Salton.
Todavia, outras categorias permaneceram estáveis em relação ao mesmo período no ano passado. “Apesar das adversidades como o aumento do IPI, que impactou na carga
tributária, o difícil cenário econômico, que reduziu o poder
aquisitivo dos brasileiros, e a quebra de 60% da safra da uva,
o aumento do dólar acabou incentivando o consumo do vinho nacional na estação do ano em que, tradicionalmente,
aumenta o seu consumo”, pontua. No segmento de destilados, a vinícola teve um crescimento de 4% em relação ao
inverno passado. Em relação a 2015, a empresa sentiu uma
queda de 15% de participantes nos roteiros de visitação da
produção de vinho, o que o presidente da Salton atribui ao
cenário econômico adverso.
Mais visitantes em bento
De acordo com o secretário de turismo de Bento Gonçalves, Gilberto Durante, nos primeiros seis meses do ano, o
número de visitantes da cidade teve um aumento de 7,42%
em relação a 2015, resultado que ele atribui ao câmbio e consequente incremento do turismo doméstico. “Esse número é
formado por três tipos de turistas: aqueles que se hospedam
aqui, outros que se hospedam na Região das Hortênsias, e
consomem em entretenimento, gastronomia e compras em

Guido José Thiele
Presidente
do Sindilojas
Região das
Hortênsias

“

O visitante consome artigos
e produtos que caracterizam
a estação ou, ainda, é pego de
surpresa quanto à intensidade
do frio e acaba consumindo,
alavancando a economia.

”
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Vinícola Salton teve um aumento de 8%

Bento Gonçalves e os visitantes que vêm para eventos realizados aqui. Em relação aos que se hospedam na cidade, os
índices foram muito parecidos com os do ano passado.”
Em termos de projeções, o presidente do Sindihotel-RS,
Manuel Suaréz, percebe uma mudança no cenário econômico. “Não se pode ficar indefinidamente esperando alguma
solução. Quem tem indústria e quem tem comércio tem que
movimentar os seus negócios. Muitos tiveram um primeiro
semestre de poucas atividades e viram que não poderiam
continuar assim, então começaram a fazer promoções e
buscar alternativas”, reflete.
“Nos últimos meses, já temos alguns sinais de estabilização. No entanto, a retomada ainda é bastante incerta.
Considerando o nível bastante deprimido atingido pela atividade no setor, é natural que tenhamos algum crescimento
seguindo essa estabilização”, considera Patrícia Palermo.
A força desse crescimento, contudo, dependerá muito de
uma recuperação do mercado de trabalho e do crédito, que
não deve ser muito rápida.
Carla Wendt/Sindilojas Região das Hortênsias

Albbarte/Divulgação Vinícola Salton
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TRABALHO / Brasileiros

A terceira idade está invadindo a internet
no Brasil, inclusive para fazer compras.
Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que
de pessoas
com mais de 60 anos já utilizam regularmente a web no país. Em apenas oito
anos, foi um salto de 940%, o equivalente
a 4,8 milhões de novos usuários.

5,2 milhões

Calçados esportivos
Durante o ano, a Olimpíada incentivou o
faturamento do mercado de calçados
esportivos a crescer
, segundo
a empresa global de pesquisas GfK.
O segmento para prática de corrida e
esportes em academia é o principal
responsável pelo aumento no faturamento.

11,5%

Cheque especial
Conforme dados do Banco Central (BC), a
taxa de juros do cheque especial chegou
ao recorde de 311,3%, quando subiu
percentuais, de abril
para maio deste ano. Essa é a maior taxa
da série histórica do BC, iniciada em julho
de 1994. Nos últimos 12 meses, essa taxa
já subiu 79,3 pontos percentuais.

2,6 pontos

Menos andam de ônibus
A Associação Nacional de Transporte
Urbano (NTU) acaba de divulgar um estudo
que revelou queda de
no número
de passageiros que usaram o ônibus
como transporte público em 2015 em
relação ao ano de 2014.
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9%
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Brasileiros conectados
Internautas brasileiros assistem mais
televisão e navegam mais na internet
do que americanos e canadenses. De
acordo com uma pesquisa organizada
pela Worldwide Independent Network of
Market Research (WIN) e realizada no Brasil
pelo Ibope Inteligência, por aqui
dos internautas entrevistados navegam
na internet todos os dias e 82% assistem
à televisão diariamente, média acima do
verificado nos países da América do Norte.

95%
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Idosos na internet

com mais de
45 são mais satisfeitos no trabalho
A constatação é de pesquisa

global Barômetro 2016: bem-estar no trabalho realizada pela
Edenred, que detém a marca Ticket, com o instituto de
pesquisa Ipsos. Os profissionais brasileiros com mais de
45 anos são os que têm mais
satisfação em seus empregos,
de acordo com a pesquisa. A
estimativa é de 87% para esta
faixa etária. Entre trabalhadores de até 30 anos, 78% afirmaram estar contentes no emprego. Os índices são superiores à média global, de 73%.
Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal, também
são os mais seniores que dizem estar mais satisfeitos: 76%, contra 67%
entre profissionais de até 30 anos. A expectativa dos brasileiros de se
manter no emprego e de ter um plano de carreira é de cerca de 70%
para todas as idades. Mais de 14 mil colaboradores foram consultados
em 15 países, com 802 no Brasil.

Itens que fomentam
reuniões de trabalho produtivas
Quando as reuniões de trabalho se tornam recorrentemente improdutiPRODUTIVIDADE /

vas, é hora de analisar o que está dando errado. Esses encontros são fundamentais, mas se não forem administrados de modo eficiente, podem perder a credibilidade. A seguir, confira algumas dicas que visam a organizar
reuniões que tragam benefícios à empresa.
Evite reuniões demais e decisões de menos. Defina uma pauta e foque nos
assuntos que serão tratados. Também é importante que os participantes
saibam os temas que serão debatidos, a fim de poder levar ideias e soluções.
Reúna-se com as pessoas certas. É importante pensar de forma estratégica e
convidar somente pessoas capazes de contribuir com o assunto do encontro.
Aproveite ao máximo o tempo. Nem sempre é possível reunir todas as
pessoas no mesmo horário de trabalho, por isso não deixe que o grupo perca
a concentração abordando assuntos que estão fora do planejado.
Faça atas. Registrar tudo o que ocorreu durante a reunião é útil para
documentar o encontro. A ata permite que os profissionais possam rever tudo
o que foi abordado e acordado no encontro.

brasileiros
investem em cuidados com a aparência
O cuidado com o corpo e com a aparência está preocupando os ho-

mens brasileiros de todas as classes e em todas as regiões do país. Os
hábitos de consumo das gerações Z (13 a 20 anos) e X (35 a 45 anos)
revelam que 45% dos 425 entrevistados admitem ser muito vaidosos.
Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest em agosto, apresentada no workshop sobre mercado masculino, realizado pela
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abihpec). A entidade afirma que o mercado brasileiro registrou faturamento de R$ 42,6 bilhões em 2015. De acordo com o levantamento feito neste ano, entre os
produtos mais procurados por eles estão: perfume (81%), shampoo e condicionador (64%), hidratante corporal (34%) e protetor solar (26%). Além do bem-estar pessoal, o estudo aponta que a boa aparência é um
investimento que pode trazer oportunidades profissionais.

NEGÓCIOS / Três

DESEMPREGO / Ineficiência em segurança e saú-

Set
Rocket e New York Stock Exchange (NYSE, a Bolsa de Nova
York), apresentou recentemente a primeira edição do estudo
Interbrand Breakthrough Brands, intitulado Future Growth.
Segundo o levantamento, que analisa companhias que têm
marcas fortes e elege 60 entre elas, as brasileiras Sensorbox,
Nubank e Do Bem possuem modelos de negócio considerados
únicos. No desenvolvimento do estudo, cerca de 200 marcas
foram nomeadas por uma rede global de influenciadores
(escolhidos por Interbrand, Facebook, NYSE e Ready
Set) que levaram em conta: a idade (10 anos ou menos), a
capacidade de mudança (se a marca está influenciando o
mercado ao adotar um novo modelo de negócio, tecnologia
ou oferecer nova experiência ao consumidor), o crescimento
e a popularidade das empresas. Ao final do processo, apenas
60 foram selecionadas, agrupadas em torno de 10 insights,
três setores e duas categorias especiais.

pela Ipsos em julho, 67% dos brasileiros apontam a

brasileiras no
Interbrand Breakthrough
A Interbrand, em parceria com o Facebook, Ready

de De acordo com a pesquisa Pulso Brasil, realizada
ineficiência em segurança e saúde como quesito
que mais afeta suas vidas. Em seguida, apareceu
o desemprego (43%) como maior insatisfação. O
estudo registrou que as classes alta e média são as
que mais se sentem afetadas com o alto índice de
violência no país. Já quem sente mais as consequências dos precários serviços de saúde são os mais
velhos (com 66 anos ou mais), tendo sido mencionado por 72% deles. A falta de emprego é considerada o maior problema para a faixa etária que
se estende dos 35 aos 44 anos. De acordo com a
pesquisa, 49% dessas pessoas sofrem com a falta
de oportunidade no mercado. O levantamento
também analisou quais problemas devem ser resolvidos primeiro, conforme a opinião dos brasileiros.
A falta de emprego ficou no topo da lista, sendo
©iStock.com/People Images

escolhida por 53% dos entrevistados.
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VAIDADE / Homens
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O tópico é uma prioridade para 57% entre aqueles
que ganham entre três e cinco salários mínimos.
Para aqueles que recebem acima de 20 salários
mínimos, o item recebeu 8% das menções.
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70 anos
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sesc e senac: sete
décadas em prol
dos gaúchos

137

34

F

Há 70 anos, completos em setembro de 2016, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) disecomércio-Rs celebra
ponibilizam à população gaúcha alternativas de bem-estar,
saúde, lazer e cultura, bem como chances de qualificação
sete décadas de criação
profissional em diversas áreas de atuação. As instituições,
de Sesc e Senac, braços
pertencentes ao Sistema Fecomércio-RS, são hoje referência em serviços para um mundo exigente e em constante
do sistema que oferecem
transformação, especialmente no setor terciário, responoportunidades de capacitação sável por 52% das vagas totais de emprego no Estado.
O Senac e o Sesc foram criados em 13 de setembro de
e bem-estar
1946 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), por meio do Decreto-Lei 8.621. O
período era de democratização do país depois da queda do

São 7 milhões de pessoas capacitadas em todo o Estado,
ao longo desses 70 anos de história, em educação em todos
os níveis – do Menor Aprendiz à Pós-Graduação. Atualmente, a instituição conta mais de 40 unidades de educação profissional distribuídas pelo Estado e uma unidade móvel.
Com mais de 600 opções de cursos diferentes em todo o
Estado, o Senac-RS não para de pesquisar novos títulos e de
trabalhar nas adequações de seus currículos, com foco nas
mudanças do mercado de trabalho. Para viabilizar a oferta
de uma capacitação, a instituição apoia-se em análises de
mercado que levam em conta não só a oferta de emprego,
mas também as características de cada região.

O Senac-RS oferece cursos técnicos a
brasileiros que residem no Japão

Setembro 2016

milhões de alunos

Para o diretor do Senac-RS, José Paulo da Rosa, os resultados justificam as comemorações pelos 70 anos. “Capacitamos mais de 7 milhões de alunos nos 497 municípios.
Hoje, temos mais de 60 pontos de atendimento em todo o
Estado, suprindo as necessidades da população em relação
à educação profissional”, afirma. “Ajudamos as pessoas a
se inserirem no mercado de trabalho, por meio de cursos
profissionalizantes, e contribuímos de forma eficaz com a
qualificação do setor.”
Em um mundo cada vez mais moderno, onde as novas
gerações já estão inseridas na era digital, o diretor considera que o principal desafio é justamente acompanhar
essa constante evolução, atendendo às novas demandas
do mercado de trabalho e da sociedade como um todo.
“A internet e as novas tecnologias contribuíram de forma
significativa para a capacidade de alcance do Senac. Hoje,
por meio do ensino a distância, é possível qualificar-se de
qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, de acordo com as necessidades de cada aluno”, lembra. Se antes o
interessado que morava em uma região mais isolada tinha
dificuldades de acesso aos cursos oferecidos, hoje isso não
é mais problema.
Atualmente a instituição é referência na oferta de cursos técnicos na modalidade a distância. Somente em 2015,
foram mais de 12 mil matrículas. No mesmo ano foi firmada
uma parceria com a escola japonesa Alegria de Saber, onde o
Senac-RS passou a oferecer os cursos técnicos em Adminis-

Divulgação/Senac-RS

Estado Novo de Getúlio Vargas. Desenvolviam-se a industrialização e a urbanização, multiplicavam-se os movimentos sindicais pela garantia dos direitos trabalhistas.
Nas palavras do presidente da Fecomércio-RS, Luiz
Carlos Bohn, a existência do Sesc e do Senac corrobora
a preocupação do Sistema em atuar a favor do desenvolvimento, gerando oportunidades de capacitação e bemestar. “Nós, enquanto instituição que representa mais de
570 mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo,
buscamos a evolução constante do setor terciário”, diz.
“Somos responsáveis pela geração de mais de um milhão
de empregos formais no Rio Grande do Sul e queremos,
cada vez mais, que esse número aumente. Queremos que
o setor cresça, mas de forma responsável e qualificada. E
não temos como fazer isso sem pensar em educação e qualidade de vida.”
Sesc e Senac se complementam no que tange aos objetivos do Sistema Fecomércio-RS. Ambos caminham juntos
no cumprimento de suas missões. “O papel das instituições é justamente pensar à frente, propondo soluções e
ferramentas para lidar com os desafios diários da modernidade. Atender às necessidades que surgem a cada
novo cenário é fundamental para o crescimento do setor
terciário. Temos que oferecer serviços e qualificação almejando a próxima etapa. O Brasil de hoje é diferente do
Brasil de ontem”, ressalta. Na visão de Bohn, qualificar e
prover lazer e cultura é essencial em uma sociedade que
busca a evolução.
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70 anos
Canoas e vários prêmios conquistados por seus petiscos e
seu ambiente descontraído. “No Senac, não se aprende só
a cozinhar, se aprende também a administrar e a chefiar
uma cozinha, com muito espírito de liderança, comprometimento, organização e paixão pela gastronomia”, frisa.
O trabalho também vem ganhando reconhecimento externo ao longo do caminho. Na história recente, destaca-se
o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) 2015, quando uma
instituição de educação gaúcha ficou pela primeira vez entre as melhores no principal prêmio de qualidade do país,
dentro do Critério Clientes.
Fazer o bem faz bem

Equipe do Senac-RS recebeu Prêmio
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Nacional da Qualidade em 2015
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tração, Marketing e Recursos Humanos para brasileiros que
residem naquele país. “Em junho, comemoramos o sucesso do projeto com a formatura da primeira turma do curso
Técnico em Administração. Isso mostrou a nossa capacidade
de inovação e internacionalização”, vibra José Paulo.
O trabalho também vem ganhando reconhecimento externo ao longo do caminho. Na história recente, destaca-se
o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) 2015, quando uma
instituição de educação gaúcha ficou pela primeira vez entre as melhores no principal prêmio de Qualidade do país,
dentro do Critério Clientes.
As atividades de capacitação mudam o destino de muitos alunos da instituição. Ilírio Fontoura Lacerda fez o Curso Técnico em Podologia em decorrência de acidente com
sua esposa. “Ela precisou de atendimento na área e resolvi voltar a estudar, pois já estava aposentado, era tenente
bombeiro. Depois da formatura, não imaginei que ia gostar
tanto dessa nova profissão, que me abriu as portas para um
mercado desconhecido”, diz. Hoje ele é proprietário de clínica especializada na área, em Porto Alegre, onde atende
também os jogadores do Grêmio há quase dois anos.
O pernambucano Eduardo Natalício fez curso de cozinheiro no Senac em 2005. Hoje, ele é proprietário do Boteco Natalício, com cinco lojas abertas em Porto Alegre e

Presente em todos os municípios gaúchos com uma série de serviços de saúde, lazer, esporte, educação, cultura,
turismo e assistência, o Sesc-RS chega à sétima década reiterando seu papel na promoção de ações para o bem-estar
social e melhoria da qualidade de vida. “As tendências revelam a busca de uma vida mais saudável, o crescimento
contínuo da população de idosos, famílias com diversas gerações e o deslocamento migratório das pessoas em busca
de novas oportunidades de trabalho”, destaca o diretor regional do Sesc-RS, Luiz Tadeu Piva. Não menos importante,
ele acredita que a presença da internet e novos paradigmas
tecnológicos influenciarão cada vez mais a atuação das organizações, aliados às alterações climáticas que possivelmente irão afetar as atividades econômicas e sociais.
Segundo Piva, o mês de aniversário de 70 anos será
repleto de ações voltadas à qualidade de vida dos comerciários, empresários do setor terciário e população em
geral. Para o futuro, um dos planos é aumentar a ação do
Sesc-RS junto às comunidades, demonstrando sua relevância social e a diferença que a instituição faz na vida
das pessoas. “Primamos pela excelência dos serviços, e,
para isso, além de contarmos com uma equipe de trabalho extremamente engajada, utilizamos modernas ferramentas de gestão, assim como participamos de Programas de Qualidade. Os resultados obtidos nos últimos anos
evidenciam a importância da implantação dos conceitos
de qualidade, que hoje estão inseridos no dia a dia da organização”, conta. Além dos resultados tangíveis, ele se
orgulha do capital intelectual ativo e inovador. “Fomos

Claiton Dornelles/Divulgação Sesc-RS

Sesquinhos desenvolvem a criatividade,
a curiosidade e o senso crítico das crianças
no centro de Porto Alegre. Uma década depois, fez aulas de
judô e natação no Sesc Campestre. “Lembro-me do frio de
‘renguear cusco’ na beira da piscina e a minha mãe dizendo: Aguenta o tirão! E o churrasco louco de especial que o
meu pai fazia aos domingos”, recorda. “Não bastasse toda
essa convivência, em 2005 fui contratado para trabalhar
na instituição, com inúmeras conquistas, aprendizados e
enorme companheirismo.”
Circuito de Corridas Sesc percorre várias
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cidades do RS e a final é em Torres
Claiton Dornelles/Divulgação Sesc-RS

reconhecidos como uma das Melhores Empresas para
Trabalhar no Rio Grande do Sul e no Brasil, conforme pesquisa do Great Place to Work”, comemora.
São vários os depoimentos de pessoas que tiveram
suas vidas transformadas pelo Sesc-RS. Cláudia Viana
Borges é associada desde os 18 anos e usufrui dos serviços
com o marido. “Amo participar do Sesc, uma instituição
séria e preocupada com o bem-estar das pessoas”, diz. A
primeira viagem feita foi nos anos 80 a uma praia perto
de Torres. “De lá para cá, aproveitamos a academia, os
shows, biblioteca, teatro, enfim, muita cultura. Em 2015
ficamos na pousada em Natal (RN) por uma semana. Só
temos elogios, excelente atendimento, e um fato muito
importante: os custos ficam adequados ao nosso orçamento”, complementa.
De acordo com Joana Nyland, a instituição mudou sua
vida por meio dos cursos de voluntariado. Ela também começou a prática de exercícios e fez grandes amizades. “Comecei a ser mais humana com o próximo, passando a ver
o mundo e as pessoas de forma diferente. Um dia, fui convidada a participar do Circuito de Corridas. Ano passado
fiz todas as corridas grávida, até um dia antes de ganhar o
bebê, e hoje faço corridas com a minha filha sempre”, relata. “A Helena saiu da barriga para as corridas de rua e hoje
ganhamos até pódio.”
Paulo César Winter conta que “se pechou com o Sesc”
ainda guri, no fim dos anos 60. A mãe o levava ao dentista
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A vez da cozinha
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texto Micheli Aguiar

137

38

A televisão brasileira está recheada de programas voltados à gastronomia, que vão de formatos de disputa, como Master Chef ou Bake Off Brasil, até aqueles com perstimulada por programas
sonalidades em frente ao fogão, como Tempero de Família, aprede televisão, cresce a paixão sentado por Rodrigo Hilbert, ou o Receitas da Carolina, com a
atriz Carolina Ferraz. Isso sem contar os produtos feitos exclunacional pela culinária. De
sivamente para internet, como os canais do Youtube Cozinha
Para 2, Miolos Fritos, Rolê Gourmet e BBQ em Casa. O fato é:
acordo com uma pesquisa,
comer, ou cozinhar, ganhou outro status e acabou por mexer
38% dos brasileiros se dizem com vários setores da economia. Entre eles, o de livros.
“É natural e até normal que no rastro desses sucessos da
apaixonados pela cozinha,
televisão o mercado dos mais variados nichos se beneficie. No
estimulando diversos
setor livreiro, o aumento da procura por publicações na área
de gastronomia é notável. As pessoas querem melhorar sua
setores da economia
alimentação, querem aprender sobre temperos, vinhos, cervejas, etc., mas também querem aperfeiçoar técnicas. Muito
desse interesse vem do que se viu na televisão ou na inter-

E

NO FOGÃO
Cozinhar até pode ser para muita gente um sacrifício. Para
outros, não. De acordo com um estudo de perfil feito pela GfK
em 22 países, 38% dos brasileiros são apaixonados por cozinha – a média global é de 32%. No país, o tempo dedicado às
panelas e ao preparo dos alimentos que é de 5,2 horas por
semana, menos da metade do que a média dos indianos, que
ficam 13,2 horas cozinhando.
O fato é que estar na cozinha requer, além dos alimentos,
utensílios que auxiliem no preparo. E há um festival de produtos oferecidos no mercado, de faca para cada tipo de pro-

duto e corte de carne a panelas cheias de adereços e segredos.
Conhecida em todo o Brasil e com negócios em 120 países, a
Tramontina é uma das empresas que têm como carro-chefe a
gastronomia. Dos mais de 18 mil itens produzidos pela empresa, boa parte é destinada à cozinha.
Com duas lojas próprias no Estado, uma em Carlos Barbosa e outra em Farroupilha, e mais três no Rio de Janeiro e uma
em Salvador (sem contar parceiros e revendedores da marca
espalhados pelo Brasil), a Tramontina é um dos exemplos de
empresas que sabem aproveitar o momento midiático da gastronomia brasileira. Pelo terceiro ano consecutivo, a gaúcha
é um dos patrocinadores do reality show MasterChef, exibido
pela Rede Bandeirantes. No programa, os destaques são as panelas de aço inox, facas (muito apreciadas e utilizadas pelos
chefs) e tábuas de corte em madeira. De um modo geral, a
visibilidade de produtos é sempre para o segmento de utilidades domésticas da marca, segundo a assessoria de imprensa
da empresa de Carlos Barbosa.
BRINDES GASTRÔ
Há pelo menos quatro anos, a revista Caras tem investido
em dar brindes com a temática cozinha. Como forma de fidelizar leitores e aumentar as vendas, o jornal Diário Gaúcho faz
isso desde sua primeira publicação. Para Edson Crescitelli, coautor do livro Marketing promocional para mercados competitivos,
a tática é uma estratégia que permite que o cliente ganhe um
presente que realmente será utilizado no dia a dia. “Trata-se
de uma saída inteligente para levar a lembrança da marca para
o cotidiano do público, fortalecendo assim sua imagem na memória do consumidor. É possível usar o recurso em diversas
ações promocionais”, afirma.

BRASILEIROS NA COZINHA
25% dos brasileiros afirmam ter “grande conhecimento e
experiência” na cozinha
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net”, afirma Vitor Zandomeneghi, livreiro e vice-presidente
da Câmara Rio-Grandense do Livro.
De acordo com Zandomeneghi, os livros com maior procura são os que tratam da temática alimentação saudável, em que
também se incluem vegetarianismo e veganismo. “As pessoas
querem comer melhor, ter uma vida mais saudável, conhecer
a origem dos alimentos e desvendar suas propriedades. Acredito que por isso essa temática esteja na ponta das vendas.” Na
cola, vêm os livros sobre bebidas, tanto de técnicas quanto de
apreciação. “As mulheres são praticamente metade do público, mesmo eu não achando certo segmentar por gênero, nesse
caso chama atenção. É muito positivo”, afirma Zandomeneghi,
que também é dono da Banca do Livro.
Além da venda do produto em si, literatura e gastronomia
têm andado de mãos dadas em vários eventos. Um exemplo é a
Casa Literária e Gastronômica, que foi uma das atrações deste
ano da renomada Festa Literária Internacional de Paraty (Flip),
no Rio de Janeiro. No espaço, os visitantes puderam apreciar
pratos e bebidas preparados e comentados por chefs e, ao final, ainda podiam levar um livro sobre o que lhes foi servido.
Aqui no Estado, a Feira de Livros sobre Vinho e Gastronomia
em Porto Alegre, organizada pelo Núcleo Cultural do Vinho,
da Fundação Ecarta, ofereceu, além de uma seleção de livros
com descontos, uma programação com sessões de autógrafos,
exposição fotográfica e degustação de vinhos.
“Eu acredito que várias experiências retratam hoje a gastronomia no âmbito cultural, uma delas com certeza é a literatura. Então, conseguir aliar em um só evento tudo que anda
por esse meio é fantástico e sempre um programa, no mínimo,
bom”, destaca o vice-presidente da câmara do livro gaúcha.
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38% se dizem apaixonados pela cozinha
30% cozinham uma vez por semana
25% o fazem todos dos dias
5,2 horas por semana é a média de tempo na cozinha
Fonte: GfK
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Luz na medida certa

137

40

O

A origem da palavra vem do francês, abat-jour, que significa abaixar a luz ou quebrar luz.
O termo foi criado para denominar o artefato de iluminação
abajur não serve apenas
que era coberto por uma proteção ou capa que suavizava o
efeito da luz direta.
para iluminar um ambiente,
De acordo com a História, as primeiras aparições do conmas também para decorá-lo.
ceito que viria a se transformar nos atuais abajures surgiram em Paris, na França, por volta do século 16. Donos de
Conheça a história deste
lojas utilizavam um aparelho de madeira que era possível
objeto e como ele evoluiu
levantar e baixar de modo a dirigir a luz do dia às duas mercadorias, de forma que elas parecessem mais bonitas. Por
com o passar do tempo
isso, abat-jour, pois o equipamento diminuía a luz do dia.
No século 18, na arquitetura, também se denominava
dessa mesma forma uma abertura oblíqua de uma parede que permitia iluminar lateralmente um ambiente. Por
extensão, as persianas também receberam esse nome
na França. Para iluminarem o jogo de cartas chamado

Objeto de desejo
O primeiro abajur semelhante ao modelo contemporâneo só teria aparecido no final do século 19, por volta
do ano 1895. Foi nessa época que o designer Louis Comfort
Tiffany criou a Tiffany Lamp. A sua cúpula é feita com
diferentes tonalidades de cor do vidro Favrile, fundido
com óxidos metálicos que são absorvidos pelo vidro. Na
sua fabricação são empregadas técnicas que envolvem a
peça em uma fita de cobre para que ambas fiquem entranhadas e soldadas entre si.
O resultado desse trabalho é um efeito único e luxuoso. Por isso, os abajures Tiffany Lamp são itens colecionáveis e preciosos por sua beleza única e de importância
histórica. Por admirar a coloração dos vidros medievais,
utilizados em vitrais de igrejas e catedrais e convencido
de que a qualidade do vidro contemporâneo poderia ser
melhorada no processo de fabricação, o artista adotou

essa técnica em sua criação. Os abajures Tiffany, como
passaram a ser conhecidos, eram essencialmente vitrais
envolvendo uma fonte de luz elétrica.
Admirado e procurado pelo público e por colecionadores, o item passou a ser sinônimo de elegância e classe,
emitindo uma suave iluminação colorida no ambiente de
decoração. Em termos de estética, Louis Comfort Tiffany
se inspirou na Art Nouveau, um estilo artístico que surgiu na França em torno de 1890, atingiu vários setores
como design, arquitetura, artes decorativas, artes gráficas
e criação de móveis e prevaleceu em destaque no mundo
das artes até o final da década de 1920.
Ainda podem ser encontrados na Casa Branca e na residência de Mark Twain, em Hartford, Connecticut. Hoje
em dia, é difícil encontrá-los, o que aumenta seu valor
exponencialmente.
Muitos tentaram copiar as obras magistrais do designer francês. Há quem diga que quando você vê um vitral
da famosa marca pela primeira vez, cada abajur que imita
o estilo se torna um insulto. Em um esforço para facilitar
a autenticação, Tiffany usou quatro técnicas de marcação
especiais para tornar mais fácil a identificação dos trabalhos dele. No entanto, nem todos os abajures originais
ostentam as marcas que Tiffany criou, e as reproduções
posteriores começaram a apresentar marcas falsificadas.
Quem busca um autêntico deve, em primeiro lugar,
preparar o bolso: a relíquia custa, no mínimo, cerca de US$
15 mil. Se isto não for barreira, o passo seguinte é aprender a encontrar as marcas criadas pelo fabricante original
dos abajures Tiffany para fazer uma avaliação inicial. Sendo autêntico, deve ter uma estreita placa de bronze soldada na borda inferior da cúpula com “Tiffany Studios New
York” gravado em letras maiúsculas. Outra marca usada às
vezes por Tiffany são as iniciais L.C.T. CO. impressas sob
a base do abajur. Procure ver se todas as letras estão em
maiúsculas e em linha reta. Caso contrário, o abajur é provavelmente falso, e foi produzido após 1930.
Outra dica é examinar a cúpula de vidro. Os genuínos têm
variações e bolhas na textura do vidro. Abajures Tiffany verdadeiros foram feitos à mão, e cada peça de vidro era única
e continha imperfeições, ao passo que similares produzidos
por fábricas serão lisos no lado externo, pois o vidro é feito por máquinas. Além disso, também é possível observar
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bouillote, surgiram as lâmpadas homônimas, com uma parte circular em tela fina de metal e duas velas.
A lâmpada a óleo, também designada como candeia ou
lamparina, teve diversos avanços no século seguinte. As melhorias, como possibilitar ajustar o tamanho do pavio, provocaram uma diminuição nos preços de produção, e, desta
forma, a iluminação a óleo se multiplicou.
Com base nesses avanços, foi aperfeiçoado o lampião de
querosene, também chamado de lâmpada ou lamparina de
querosene. Este aparelho foi descrito pela primeira vez no
século 9 em Bagdá. Suas versões modernas foram construídas pelo inventor polonês Ignacy Łukasiewicz em 1853 em
Lviv e por Robert Edwin Dietz, nos EUA, na mesma época.
Em 1879, o norte-americano Thomas Edison transformou
o invento da lâmpada incandescente em algo comercializável, usando uma haste de carvão (carbono). Desde o início do
século 19, vários inventores tentaram construir fontes de luz
à base de energia elétrica. A maior dificuldade era encontrar
um filamento que não queimasse a lâmpada. Para evitar a
combustão dos filamentos, todo o ar da lâmpada é removido
e, em seu lugar, são inseridos gases inertes. O grande problema é que o rendimento da lâmpada incandescente é muito
baixo: apenas o equivalente a 5% da energia elétrica consumida é transformado em luz, os outros 95% acabam como calor.
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dossiê / Abajur
os motivos das cúpulas. Os verdadeiros Tiffany geralmente
tinham desenhos que refletiam elementos naturais, como
árvores, flores, beija-flores e até mesmo insetos.
Para todos os bolsos e gostos
Se você é mais do tipo que compra espumante no lugar
de champanhe, há boas notícias: um abajur estilo Tiffany
é muito mais barato em relação a um genuíno. É possível
encontrar esses artigos por um valor entre R$ 400 em versões reduzidas ou cerca de R$ 800 em tamanhos maiores.
É claro que há muitos outros abajures distintos dessa estética. Ao pensar em adquirir o objeto, é bom analisar a sua
necessidade e onde você quer utilizá-lo. O mais importante é a iluminação ou o aspecto decorativo? O uso do abajur
cria um ambiente mais tranquilo, aconchegante e relaxante,

contanto que esteja bem colocado e com a lâmpada adequada. Existe uma infinidade de tipos de abajur no mercado, seja
nos modelos, material ou formas. Em relação ao estilo, eles
podem ser clássicos, rústicos, modernos, futuristas, estilizados, divertidos, temáticos. Em termos de material podem
ser de feitos de itens reciclados, vidro, porcelana, madeira,
inox, ferro e plástico, entre outros.
O abajur pode conferir elegância para uma sala, assim
como pode transmitir uma sensação de aconchego. Nos
quartos, é uma forma excelente de iluminar o ambiente
sem uma claridade forte, criando um clima mais propício
para quem vai dormir. No quarto das crianças, pode dar a
segurança para os que ainda têm medo do escuro. Lembre
que o objeto é apenas um apoio à iluminação central do
ambiente, portanto deve ser adequado ao tamanho daquele espaço e à disposição de móveis.
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Reprodução

CURIOSIDADES

Invenções de Ives

À sombra de Tiffany

Etimologia

Além de criar o primeiro abajur de luz

Há cerca de dez anos, se descobriu

O termo abat-jour vem do francês,

diurna prático, Herbert Eugene Ives

que Clara Driscoll, supervisora de uma

da junção do verbo abattre (diminuir)

destacou-se na telefotografia elétrica.

equipe feminina da Tiffany´s, era uma

e da palavra jour (dia), em referência

Em 1924, conseguiu transmitir imagens

das criadoras de diversos abajures

a um mecanismo que permitia

pelo fio telefônico, que foi provavelmen-

Tiffany. Clara e suas colegas desenha-

controlar a entrada de luz externa, do

te a primeira experiência do gênero.

ram e montaram cerca de 30 abajures

dia. O objeto também é conhecido

O físico e inventor norte-americano fez

que estão entre os mais valiosos da

como abaixa-luz ou tapa-luz em

suas primeiras demonstrações públicas

Tiffany, especificamente aqueles com

Portugal. No Brasil, também pode ser

de televisão por rádio entre Washington

motivos da natureza como flores e

chamado de lucivéu ou lucivelo.

e New York em 1927. Ele também fez

insetos. Ela também foi a criadora de

A palavra pantalha, que está no

várias contribuições importantes para a

vários outros objetos decorativos, como

nome de muitas lojas de luminárias,

telefonia e o estudo das cores.

tinteiros e conjuntos de mesa.

é outro sinônimo.

Lúcia Simon

O Brasil, no século passado, adotou para
as relações de trabalho um modelo de normatização heterônoma, sob um padrão corporativo e autoritário que rejeita a autocomposição e a produção de normas privadas,
através da submissão do conflito trabalhista
ao rigoroso controle do Estado. A legislação
trabalhista, minuciosa e detalhista, procura
se antecipar e/ou eventualmente sufocar o
embate entre empregadores e trabalhadores.
Respeitada a máxima de que o Estado cria os
direitos trabalhistas e tem como exigir o seu
cumprimento, há 75 anos foi criada a Justiça
do Trabalho. Sob a justificativa da facilidade
de acesso pelo trabalhador foi adotado um
modelo em que o reclamante ou ganha ou não
perde. Não há risco para o litigante. O modelo
incentivou o conflito a ponto de termos hoje
mais de 8 milhões de ações trabalhistas em
tramitação no país. Se tivéssemos esta “modalidade” nas Olimpíadas, seríamos ouro. Para
atender a essa demanda, sempre crescente,
são mais de 50 mil empregados e gastos que
chegaram em 2015 a cifras de R$ 18 bilhões.
O paternalismo, o ativismo judicial, a atuação
de magistrados como se legisladores fossem
também acabam incentivando o que já se chama da loteria da Justiça do Trabalho.
O próprio presidente do TST, Ives Gandra
da Silva Martins Filho, adverte que “duas
tentações acossam o juiz do trabalho, podendo
comprometer a prestação jurisdicional e a

pacificação social: substituir-se ao legislador
e pensar que a intervenção judicial é a forma
por excelência da solução dos conflitos sociais”. A manifestação da associação de magistrados trabalhistas de São Paulo defendendo a
Justiça do Trabalho como mecanismo de redistribuição de renda demonstra o desconhecimento dos juízes das dimensões econômicas
da Justiça do Trabalho e um flagrante desvio
de propósitos. Esse paternalismo exacerbado e
inconsequente tem gerado insegurança jurídica e inibido investimentos. Precisamos repensar a Justiça do Trabalho, incluindo o prestígio
das negociações coletivas de trabalho e a valorização das formas alternativas de solução de
conflitos – mediação, conciliação e arbitragem
– em âmbito da própria Justiça ou em câmaras
e comissões intersindicais. A negociação pelas
entidades sindicais há de ser ampla, e se não
forem identificados vícios na manifestação
coletiva da vontade, estes ajustes não poderão
ser rediscutidos. As transações operadas diretamente entre as partes, sendo o empregado
assistido por seu sindicato, também merecem
valorização. Finalmente, não se justifica mais
a gratuidade da Justiça do Trabalho, que tem
incentivado verdadeiras aventuras judiciais.
Em derradeiro, parafraseando o ministro
Gilmar Mendes, a magistratura trabalhista
talvez tenha de fazer uma reflexão com base
no próprio Evangelho: “Talvez querendo fazer
o bem, está fazendo o mal”.
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Repensando a Justiça
do Trabalho
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Flávio Obino Filho
Advogado trabalhista-sindical da Fecomércio-RS
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As ferragens tornaram-se centros de comércio e serviços. Além da tradicional venda de fechaduras, maçanetas, dobradiças, cantoneiras, aramados,
onsumidores são
puxadores de metais para cozinha e banheiros, as lojas
estão oferecendo materiais elétricos, linha de jardinagem,
conquistados com a oferta
piscinas. Algumas até estão ampliando o seu leque de atude uma grande gama de
ação, oferecendo serralheria ou vidraçaria. O consumidor
é conquistado pela conveniência de encontrar tudo o que
produtos para construir e
precisa em um mesmo lugar. Tradição, bom atendimento e
reformar móveis e imóveis
condições facilitadas também são atrativos.
A Marekis conta com lojas em Passo Fundo (sede) e Marau, na região do Planalto Médio. Com 50 anos de história,
começou com Adelarmo Marcondes e agora já conta com

A Ferragem Sandi, em Caxias do Sul, também considera
o momento atual difícil. “A crise pegou todo mundo, nós
crescemos muito nos últimos anos e dar um passo atrás é
complicado”, conta Fernando Sandi, um dos sócios. A empresa crescia a uma taxa de 10% ao ano, mas de um ano e
meio para cá sentiu a redução. Para driblar a instabilidade,
são feitos investimentos em marketing, algumas promoções e um bom trabalho em redes sociais.

Com 50 anos de história, a Marekis
tem lojas em Passo Fundo (sede) e Marau
A loja já era uma ferragem quando o pai de Fernando a
adquiriu, em 1993, como maneira de ganhar dinheiro e manter uma ocupação depois de se aposentar. O ramo foi escolhido pela experiência prévia com materiais de construção.
Os financiamentos habitacionais fomentados pelo programa
governamental Minha Casa Minha Vida deram um boom no
negócio, proporcionando a mudança de endereço, e o antigo
varejo de 70m² agora conta com 350m². O que antes era tocado só pela família tem hoje sete colaboradores.
Os principais desafios do lojista são atender às exigências do consumidor e enfrentar a concorrência, em especial
dos comércios virtuais. “Lidamos com um perfil amplo de
compradores, pessoas de todos os tipos, pois nossa sede é
central. O cliente exige preço bom, produto de qualidade e
variedade também. Se a loja não tem o produto disponível,
ele vai para a internet”, diz Sandi. Num contexto em que
até mesmo os supermercados começam a trabalhar com
produtos da linha das ferragens e essas também passam a
ofertar outros produtos e serviços agregados, ele admite
que o mercado é “um toma lá, dá cá”.
O diferencial da Sandi, na opinião dele, está no atendimento, com mostruários disponíveis, facilidade de pagamento para compras de qualquer porte e área de vendas bem
estruturada. São 9 mil itens ativos à disposição do freguês.
Outra ação importante dos caxienses para manter contato
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Driblando a crise

Divulgação/Marekis

a terceira geração da família na administração. Ao longo de sua trajetória, a empresa ampliou sua gama
de produtos, passando a vender
também piscinas, ferramentas elétricas, ferramentas manuais e agrícolas, equipamentos de construção,
linha jardinagem, eletrolar, correias, abrasivos, equipamentos para
camping e pesca, máquinas industriais, motores e materiais elétricos. A ideia foi fortalecer ao cliente
o conceito A loja que tem tudo.
O consumidor é de perfil diverso, homens e mulheres, jovens e idosos, representantes de
empresas, indústrias ou autônomos. O segredo para fidelizá-lo é dado pela diretora comercial Juliana Marcondes.
“O comprador quer chegar na loja, encontrar o produto
de boa marca, ser bem atendido e perceber agilidade na
entrega”, conta ela, que trabalha junto com a irmã Marina. “Temos credibilidade em função do tempo de atuação e
por oferecermos respaldo de assistência técnica.”
A equipe da Marekis conta com 23 colaboradores e oferece treinamentos motivacionais periodicamente. Segundo
Juliana, o freio no consumo que afetou diversos setores da
economia não poupou as ferragens e a luta é para fechar o
ano com crescimento de 1,5% a 2%. “Estou há 15 anos no
ramo e é a primeira vez que vejo algo assim”, declara. Houve, contudo, aumento da compra por parte de quem trabalha ou decidiu trabalhar de forma autônoma. Eles começaram a adquirir maquinário para gerar renda com produção
própria ou outra ocupação.
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próximo com os compradores e atrair a atenção é
valorizar o perfil da empresa na rede social Facebook. “É uma mídia barata que dá resultado, desde que se saiba fazer a propaganda. Eu demorei a
acertar a mão, mas agora conseguimos atingir e
interagir com um público novo”, afirma.
Pé no chão
Em Novo Hamburgo, a Ferragem Pareci é a
continuação de um empreendimento que nasceu
como uma madeireira em 1976. O proprietário
Rudi Lauffer percorria a distância entre o Vale do
Sinos e o Vale do Caí para buscar carregamentos
de madeira, e o nome do estabelecimento decorre
da parte do trajeto que ele mais gostava, o trecho onde se localiza o município de Pareci Novo.
“Da madeira fomos migrando para o material de
construção e depois aumentamos o mix da ferragem e assumimos essa faceta. É um negócio que
necessita de menos mão de obra do que a construção e paga menos impostos do que a madeireira”, relata Emerson Lauffer, filho de Rudi.
De acordo com o empresário, o momento
no comércio é de baixa, depois de um período
de grandes vendas devido à liberação do crédi-

Pareci: madeireira virou
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ferragem de 450m² em Novo Hamburgo
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to habitacional. “Agora, as pessoas estão com os seus ganhos comprometidos, e desde o ano passado verificamos
redução no movimento. O lado bom do comércio é que
conseguimos nos adaptar à crise, comprando menos, uma
vez que as fábricas já aceitam pedidos menores”, analisa.
O empreendimento tem três funcionários, além de contar
com o trabalho de três integrantes da família fundadora.
A área de vendas chega a 450m².
Para dar certo, a receita de Lauffer é ter “os pés no
chão”, ou seja, começar devagar e acompanhar o mercado. “Vejo congêneres abrindo, fazendo propaganda e
marketing agressivo, mas em um ano já não eram mais
tudo aquilo”, avalia. As novidades do mercado são adquiridas depois da solicitação de alguns clientes no balcão.
A Pareci prefere perceber a demanda, em vez de apostar
e correr o risco de encalhe. Diante dos sinais iniciais de
desaquecimento da economia, ele freou um pouco o ritmo de compras, mas sempre mantendo o estoque de 5 mil
itens em dia. “Ter o produto à disposição é muito importante. Os clientes deixam isso claro, querem encontrar
tudo em um só lugar”, resume.
A tradição é outro aspecto bastante valorizado. Ao
completar 40 anos, em março, uma publicação patrocinada nas redes sociais lembrou o início das atividades. “Os
comentários foram gratificantes, muitos recordaram seus
avós e pais como clientes antigos”, declara. Emerson cuida
dos posts e percebe o interesse do público, mas considera
que sua propaganda forte e efetiva é o boca a boca. “Se o
cliente comprou e gostou, vai indicar sua loja aos amigos, e
sabemos que o peso dessa indicação influencia mais”, diz.
Divulgação/Ferragem Pareci
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Humanos necessitariam de um
planeta e meio para manter atual
estilo de vida Anualmente, a Global Footprint
Network – instituição dedicada a difundir conhecimentos sobre assuntos como política, economia
e ciência – identifica o Dia da Sobrecarga da Terra,
data que marca quando o homem tira mais recursos
da natureza do que a Terra é capaz de reproduzir. Em 8 de agosto de
2016, calcula-se que a humanidade já consome recursos de 1,6 de todo o
planeta Terra. Neste ano, a humanidade entrou no vermelho mais cedo.
A quantidade de recursos naturais necessários para manter nosso estilo
de vida varia de acordo com a região. Se os hábitos da Alemanha se estendessem a todos os países, estima-se que seriam necessários
3,1 planetas para dar conta da demanda de recursos naturais exigida. No
caso dos EUA a perspectiva é ainda mais preocupante, pois o american
way of life requereria 4,8 planetas Terra.

Intervenções gigantes na cidade Olímpica
O Rio de Janeiro, palco das Olimpíadas de 2016, ganhou obras
artísticas gigantes que homenageiam os atletas. As produções
são de autoria do fotógrafo e
artista plástico francês JR. No
Aterro do Flamengo, há uma
significativa obra que mostra o
atleta sudanês Mohamed Younes
Idriss, de 27 anos, recordista africano de salto em altura, mas que
não foi classificado para os jogos de 2016, representado saltando sobre o Hotel Hilton. Outra intervenção impactante pode
ser vista na Zona Oeste da cidade, no quebra-mar da Barra da
Tijuca. A obra, que demorou um ano para ser concluída, simula
um atleta mergulhando no mar. Esta não é a primeira vez que
JR altera a paisagem do Rio com sua arte urbana, já que, em
2008, ele ilustrou a fachada de 40 casas do Morro da Providência, no Centro. Os gigantes painéis foram produzidos a partir
de fotografias feitas pelo artista de moradoras da comunidade.
Em comum, essas mulheres tinham em suas histórias a morte
de filhos e parentes em ações policiais.
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Renner lança programa
para capacitar refugiados
no Brasil A primeira turma da
Escola de Costura do Instituto Lojas
Renner foi dedicada aos refugiados
que residem no Brasil. Mulheres e
homens vindos de Angola, Congo,
África do Sul e Nigéria iniciaram a
formação em julho e concluirão as
atividades em setembro, na cidade de
São Paulo. Além das aulas de costura,
os africanos recebem orientações sobre informática, empreendedorismo,
saúde e segurança no trabalho. O curso
é voltado para as mulheres e integra
o projeto Empoderando Refugiadas,
realizado em parceria com a Rede
Brasil Pacto Global, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(Acnur), a ONU Mulheres e o Programa
de Apoio a Recolocação de Refugiados
(Parr). Porém, dois homens participam
da turma. Segundo o Comitê Nacional
para os Refugiados (Conare), entre
os 8.863 refugiados que residem no
Brasil, de 79 nacionalidades distintas, 28,2% são mulheres. Conforme o
diretor executivo do Instituto Lojas
Renner, Vinicios Meneguzzi Malfatti,
a intenção é dar oportunidade para
as pessoas que precisam retomar
suas vidas, independentemente da
origem, gênero, credo ou raça. Até o
fim do ano, está prevista a abertura
de mais três turmas.
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Segundo previsões recentes, o crescimento da economia em 2017, antes estimado em 1,2%, alcançará 1,6%. Parece que
chegamos finalmente ao fundo do poço (ou
pelo menos paramos de cavar). Além disso,
visando à redução do deficit para 2017, o governo anuncia corte das despesas discricionárias e revisão das despesas obrigatórias,
ligadas sobretudo à auditoria de benefícios
sociais e alterações normativas.
Embora sempre olhe com desconfiança as
iniciativas de corte de despesas obrigatórias, parece que a simples decisão de parar
de esparramar o dinheiro público – ou
fazê-lo de forma mais comedida – animou
os agentes econômicos e influenciou as
expectativas para o próximo ano.
A economia brasileira, em 2015, teve um
PIB de (nominal) de aproximadamente 2,35
trilhões de dólares. O Estado abocanhou
cerca de 32,17% dessa riqueza. No mesmo
ano, o PIB norte-americano atingiu quase
18 trilhões de dólares, enquanto a carga
tributária representou quase 27%. Em
termos absolutos, portanto, a arrecadação
americana é seis vezes maior que a brasileira. Isso é o que lhe confere condições de
cumprir uma agenda social mais adequada.

Rafael Pandolfo
Consultor tributário da Fecomércio-RS
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Essa simples comparação é suficiente
para demonstrar que o crescimento do
PIB brasileiro parece ser nosso único
norte. Uma economia que não produz
riqueza não pode distribuir bem-estar
social. Nesse contexto, um eventual novo
aumento de tributos apenas enfraquecerá
ainda mais a produção e o consumo.
Sem pirotecnias, precisamos de
medidas que preservem o já tão fustigado
ambiente econômico. Ajustes de
exercício pouco ajudarão se não forem
acompanhados de reformas que impactem
nossas contas futuras, dissipando os
gargalos que nos aguardam aí na esquina.
Somente o crescimento econômico trará
empregos, aumentará a arrecadação e
alavancará maiores investimentos em
saúde e educação.
Assim, tenho um pedido especial aos
governantes: simplifiquem o sistema
tributário, estimulem os investimentos e
promovam segurança (jurídica e social).
Mas, se não conseguirem, pelo menos não
atrapalhem – ainda mais – quem produz,
com novos aumentos de tributos. Em
suma, parafraseando o ex-presidente Lula:
“Deixem o empresário trabalhar”.
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DEIXEM O EMPRESÁRIO
TRABALHAR

monitor de juros mensal

/ agostO 2016

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
(% a.m.)

Na modalidade de capital de giro com
prazo até 365 dias, apesar de alguma

JUL

Ago

Citibank

1,62

1,73

Itaú

2,39

1,83

o Itaú entrou o mês de agosto com

HSBC

2,15

2,09

a segunda menor taxa média de

–

2,35

concessão. O Banco do Brasil voltou a

Santander

2,13

2,45

Bradesco

2,70

2,75

registrar informações, ficando na quarta

Banco Safra

2,50

2,80

posição. Por fim, com a redução na taxa

Banrisul

3,14

2,91

média do Banrisul, a Caixa passou a

Caixal

2,89

2,96

registrar a taxa mais alta da modalidade.

Banco do Brasil

volatilidade ao longo das semanas,

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Taxa de juros

(% a.m.)

Na modalidade de cheque
especial, de modo geral, as

Ago

Banco Safra

1,79

1,60

Santander

2,33

2,06

Caixa

2,28

2,45

figura na primeira colocação, seguido

Itaú

2,48

2,48

pelo Santander. Com taxas médias

HSBC

1,99

2,49

Bradesco

2,31

2,55

próximas entre si, Caixa, Itaú, HSBC

Banrisul

2,66

2,68

Banco do Brasil

2,20

2,86

posições seguintes do ranking
de agosto para a modalidade.

Conta Garantida
Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Na modalidade de conta
garantida, o Citibank manteve

1,32

1,38

HSBC

2,76

2,92

de agosto, porém com um

Com folga, o Banrisul segue na

Banco do Brasil

2,97

3,00

comportamento semanal de muita

primeira colocação, seguido

Banrisul

2,92

3,02

Santander

3,30

3,41

oscilação. Entre os bancos com

Itaú

3,65

3,56

Bradesco

5,03

5,01

crédito, Banco do Brasil e Banrisul

Banco Safra

10,04

11,54

seguem com as menores taxas

9,46

9,41

Banco Safra

11,26

11,29

estabilidade tradicional em agosto.

Itaú

12,56

12,70

Bradesco

12,90

13,11

Banco do Brasil

13,14

13,12

Caixa

13,46

13,48

HSBC

13,42

13,50

O Santander, por sua vez,

Santander

13,63

13,63

registra a maior taxa de juros

taxas médias de juros seguiram a

pelo Banco Safra.

Antecipação de Faturas de Cartão de Crédito

JUL

Ago

Banco Safra

1,90

1,98

Santander

2,63

2,39

registrando a menor taxa

Banco do Brasil

3,17

3,10

média de juros. O Santander,

Bradesco

3,14

3,16

com redução de sua média

HSBC

3,57

3,50

Itaú

3,66

3,62

no mês, permaneceu na

cartão, o Banco Safra segue

segunda posição.

maior participação no mercado de

Desconto de Cheques

Na modalidade de
antecipação de faturas de

a primeira colocação na entrada

médias da modalidade.

média da modalidade.

notas

e Bradesco completam as

Citibank

Banrisul

(% a.m.)

Citibank em agosto, o Banco Safra

Ago

Ago

Taxa de juros

com a ausência de informações do

JUL

JUL

Instituição

giro com prazo acima de 365 dias,

JUL

Cheque Especial
Instituição

Na modalidade de capital de

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Na modalidade de desconto
de cheques, de modo geral,

JUL

Ago

Banco Safra

2,21

2,42

Banrisul

2,56

2,63

Santander

2,87

2,91

O Banco Safra segue na primeira

Itaú

3,24

3,16

colocação, seguido por Banrisul.

Caixa

3,23

3,23

Bradesco

3,26

3,25

O Banco do Brasil, por sua vez,

HSBC

3,13

3,30

Banco do Brasil

3,69

3,67

as taxas médias de juros permaneceram
relativamente estáveis em agosto.

permaneceu com a taxa média
de juros mais alta da modalidade.

Setembro 2016
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Instituição
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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: 1º/08/2016 a 5/08/2016.

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.
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Ficha técnica
Título: A terceira medida do sucesso
Autora: Arianna Huffington
Editora: Sextante
Ano: 2014

50

Ficha técnica
Título: Game Changers
canal: Bloomberg, no Youtube
Gênero: Série

Reprodução

Duração: 25 minutos

APP

Uma mudança nos
padrões de sucesso Na
posição de CEO do The Huffington
Post, Arianna Huffington
comprovou que o sucesso de uma
líder não é composto apenas
de poder aquisitivo, contando
com outras definições mais
profundas. Com um episódio
de estafa devido ao estresse
dentro do próprio escritório,
Arianna resolveu redefinir o
que significa ser uma mulher de
sucesso. Foi desse episódio que
surgiu o livro A terceira medida
do sucesso, categorizado como
best-seller no The New York
Times. Para defender o novo
conceito, a jornalista aborda
a associação inerente entre o
sucesso e a vida profissional,
dizendo que esta união seria
um dos grandes problemas
atuais. Como uma saída para
essa problemática, Arianna
propõe um novo indicador de
prosperidade, incluindo o bemestar, a admiração, a sabedoria e
a compaixão.

Inspiração para transformar Com o estilo de documentário minucioso, mas com a praticidade de websérie, o seriado Game
Changers, produzido pela Bloomberg, retrata a história de diversos
líderes e empreendedores influentes pelo mundo tudo. Passando pela
trajetória de ícones literários como JK Rowling, a primeira mulher a ficar milionária escrevendo livros, até Mark Zuckerberg, o magnata das
redes sociais, a série conta com 35 episódios de aproximadamente 25
minutos, disponíveis no Youtube. A grande sacada dos produtores com
esta série não foi apenas abordar aspectos comuns a todos os empresários, mas sim retratá-los sob uma ótica direta e convincente, compreendendo diversos empreendedores que chegaram ao topo e mudaram
a maneira como vivemos.

Para melhorar a internet Visando a fiscalizar a real
cobertura das operadoras em cada região, o aplicativo Proteste
confere a qualidade da conexão captada pelos dispositivos
móveis. Ao usar o app, o consumidor, além de apenas medir a
sua internet, também contribui com a criação de um mapa com a
cobertura real da velocidade de redes móveis em todo o país. Isso
incentiva a adesão ao projeto, pois quanto mais pessoas se engajarem, mais informações sobre o nível de qualidade estarão disponíveis para os consumidores. O aplicativo tem caráter gratuito
e colaborativo, e está disponível para os sistemas operacionais
Android e iOS. Pelo site www.testesuaconexão.com.br é possível
acessá-lo e baixá-lo diretamente.
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