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O ano de 2016 fechou com uma
promessa de alívio para a economia do Estado
e do país. Com certeza, não será o que muitos
aguardam: a projeção para 2017 é de um
crescimento de apenas 1,8% para o comércio e
de 1,4% para os serviços no Rio Grande do Sul.
Para avançarmos neste ano, precisamos trabalhar com o governo federal para que o deficit
público seja reduzido. E isso passa, fundamentalmente, pela reforma da Previdência para
os setores público e privado. É necessário que
se mude o discurso que se usa até hoje, de que
“contribuí x anos e tenho direito a me aposentar”. O novo discurso deve ser o de que “atingi
a idade limite e agora posso parar de trabalhar”, sob pena de o sistema atual falir.
De caráter urgente, outra reforma que defendemos é a trabalhista, tema de reportagem
desta edição. Nossa legislação tem mais de 70
anos e precisa ser adaptada à realidade em que
vivemos hoje. Sobretudo, para que o negociado
entre as partes, que construímos arduamente
e com muito diálogo, valha sobre o legislado.
Em primeiro lugar, a flexibilização da CLT vai
ajudar a conter o avanço do desemprego. Com
mais flexibilidade para negociar a remuneração e a jornada de trabalho será possível mon-

tar acordos coletivos que evitem o aumento do
desemprego. Em segundo lugar, será possível
trazer um grande contingente de trabalhadores para a formalidade. Atualmente cerca de
metade da força de trabalho brasileira é informal. A informalidade existe, pois a CLT, no
seu formato atual, inviabiliza a formalização
do trabalhador. Em terceiro lugar, na medida
em que a economia volte a crescer essa nova
legislação trabalhista poderá ajudar a gerar
empregos, que surgirão de novas empresas
e do crescimento das empresas atuais. Essa
mudança na legislação é positiva para toda
a sociedade brasileira. Ela vai modernizar a
CLT e permitir que as empresas sejam mais
eficientes e, por consequência, lucrativas. Assim, tendo empresas mais competitivas, o país
cresce mais e gera mais empregos. Ou seja, é
bom para todos.
Tornar a empresa mais competitiva, aliás, é
um dos resultados de ter um propósito claro
e bem definido, tema da reportagem especial.
Negócios com propósito forte estão colhendo
frutos como a valorização de suas marcas,
atração e retenção de talentos e bons resultados em vendas. Especialistas e empresas
contam como trabalham o conceito e qual a
importância de conhecê-lo e difundi-lo.
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Selo FSC

Esta revista é impressa com papéis com a certificação FSC® (Forest Stewardship
Council), que garante o manejo social, ambiental e economicamente
responsável da matéria-prima florestal.
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Na vida, estamos sempre em busca da felicidade,
©iStock.com/Ulkas

sobre

Felicidade
mesmo que não saibamos exatamente o que ela
é. Diversos pensadores ao longo da história
tentaram criar uma definição, mas até hoje
não há um único significado para o termo.
Amplamente subjetiva, a felicidade pode estar nas
pequenas coisas ou até nas coisas grandiosas –
vai depender do ponto de vista de cada um

“

”
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Carlos Drummond de Andrade Escritor brasileiro

“O que é felicidade? Depende. De onde e quando você nasceu. Da sua formação intelectual.
Da sua profissão. Depende, a rigor, de tanta
coisa que é quase inútil procurar uma resposta
universal. Quase. Algumas definições ajudam a
delimitar, de cara, o terreno em que vamos caminhar. (...) O economista Eduardo Giannetti é
um dos intelectuais brasileiros mais engajados
na discussão sobre o que torna as pessoas felizes. Para o
autor de Felicidade, existem duas dimensões de satisfação com a vida. A primeira é objetiva e, como tal, pode
ser medida de fora e transformada em indicadores, por
exemplo, de moradia, nutrição, renda per capita e saúde.
A segunda é subjetiva, interior. Logo, só existe na mente
do indivíduo e só pode ser mensurada com base em impressões pessoais. A felicidade, para Giannetti, é algo
que sucede na confluência dessas duas dimensões.”
Alexandre Teixeira, no livro Felicidade S.A.

6

“Nos últimos 30 anos, as pesquisas científicas sobre a felicidade
esclareceram como colocá-la ao
alcance das mãos. Sabemos
porque o cheiro do carro novo
passa tão rápido e porque perdemos o entusiasmo com o casamento em pouco tempo. A felicidade está na nossa atitude
frente à vida, e é função direta da qualidade
dos nossos pensamentos e emoções. Aquele
que é grato por tudo que tem é mais feliz. Nosso olhar para a vida define o que pensamos e
sentimos, e isso se reflete no nosso organismo.”
Rubens Sakay, escritor e consultor na área de bem-estar,
felicidade e comportamento. Escreve nos blogs Equilíbrio Vital,
de Exame.com, e Projeto Seja Feliz.

Arquivo pessoal

Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.

& negócios
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Litoral rio-grandense é
destino da maioria dos gaúchos
Com 49,8% da preferência de

quem pretende viajar, o litoral
do Rio Grande do Sul volta a
ser o destino escolhido pelos
gaúchos para passar as férias
de verão. E o litoral norte pode
se preparar para movimento
intenso neste verão: de acordo com a Pesquisa de Férias 2017, realizada pela Fecomércio-RS,
as praias preferidas dos entrevistados foram Capão da Canoa
(13,8%) e Tramandaí (11,9%). Do total de 385 entrevistados, 56,9%
têm a intenção de viajar no verão. O levantamento ainda aponta
a frequência com que os gaúchos pretendem aproveitar a praia:
cerca de 58% ficarão uma temporada fora de suas cidades, 22,8%
irão em dois finais de semana por mês e 16,4% apenas um fim de
semana por mês. Em relação à ocupação, 54,8% pretendem ficar
em casa própria, de parentes ou amigos, enquanto 29,7% optarão
por hotéis ou pousadas e 14,2% alugarão um imóvel.

Inflação do Brasil fecha em 6,49%
Segundo o Relatório de Mercado Focus, a
mediana para o Índice Oficial de Inflação
(IPCA) de 2016 fechou o ano em 6,49%.
As previsões para 2017 são de queda,
uma vez que o IPCA de 2017 deve
fechar em 4,9%. Foi a primeira vez que
a projeção de inflação demonstra estar
dentro do previsto pelo Banco Central. O
centro da meta de inflação é de 4,5%;
contudo, a margem de tolerância é de
2 pontos porcentuais (IPCA até 6,5%).
Para 2017, o centro da meta também é
de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto
porcentual (até 6%). Em termos de
crescimento, a previsão do Focus é que
seja registrada uma alta de 0,58% na
economia do Brasil neste ano.

espaço sindical
Evento nomeia delegado do Secovi/Zona
Sul Juntamente ao Senac, o Secovi/Zona Sul realizou a palestra Tombamento e o mercado imobiliário, ministrada pela diretora do Instituto do
©iStock.com/Comzeal

Processo de exportação
simplificado para empresas
Foi divulgada a Instrução Norma-

tiva nº 1676/2016, que regulamenta o procedimento de exportação
para micro e pequenas empresas
enquadradas no Simples Nacional.
Agora, elas estarão aptas a exportar mercadorias através dos Correios ou de transportadoras com
documentação simplificada. Entre as beneficiadas estão milhões de
empresas com faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano que, com
a medida, poderão utilizar operadores logísticos para exportarem
seus produtos para o exterior – e estas mercadorias não precisarão
de licença de exportação e usufruirão de prioridade nas alfândegas.

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae),
Miriam Sartori Rodrigues, em 1º de dezembro,
em Bagé. Na ocasião, foi nomeado o delegado do Secovi/Zona Sul da cidade, José Walter
Maciel Lopes, que agora terá o poder de difundir
valores e objetivos da entidade em Bagé.
Comércio informal em pauta Visando à
conscientização e ao combate ao comércio
informal na região, o presidente do Sindilojas
Regional Bento, Daniel Amadio, visitou Encantado, no Vale do Taquari, em 22 de novembro,
para falar sobre a informalidade aos empresários e lideranças. Amadio levou índices que
apontam o prejuízo advindo do comércio ile-

Uma em cada três empresas fechou nos últimos dois anos

gal, pelo descaminho, pirataria e contrabando.
Divulgação/ Sindilojas Alto Uruguai

Um dos principais medidores de desempenho das pequenas e
médias empresas no Brasil, a taxa de mortalidade dos negócios
demonstrou alta em 2016. O estudo bienal compilado pela Fundação Getulio Vargas mostra um cenário alarmante para o setor:
de 1,8 milhão de empreendimentos abertos em 2014, 33% (600
mil) fecharam até o final de 2016. O freio no consumo, juntamente ao aumento do peso dos impostos e à dificuldade de conseguir crédito para capital de giro, é uma das razões apontadas
pela FGV para o mau desempenho das novas empresas.
O setor que mais sofreu foi o de serviços, que contabiliza 25% dos
fechamentos, e o porte que mais sofreu baixas foi o das microempresas, com 45% das falências. Já entre as grandes empresas,
apenas 3% registraram fechamentos.

Reunião marca fim de ano do Sindilojas
Alto Uruguai Para comemorar o fim de 2016,
o Sindilojas do Alto Uruguai Gaúcho promoveu
sua reunião de diretoria em Erechim, em 28 de
novembro, que culminou em um jantar na Cantina Giacomel. Durante a reunião, que contou
com a presença de sindicalistas de municípios

©iStock.com/Creativa Images

mão de obra abundante, a China se fortaleceu e se tornou uma gigante
econômica no mundo. Contudo, de acordo com a Academia Chinesa de
Ciências Sociais, este crescimento está com os dias contados. A previsão é de que o ritmo de crescimento da economia chinesa deve diminuir para 6,5% em 2017. A ACCS prevê que
o Iuan deve cair entre 3% e 5% no próximo
ano, enquanto o crescimento da economia
em 2016 deva fechar em 6,7%, o índice mais
baixo desde o pico da crise vigente.

da região, também houve a inauguração da
sala de videoconferência na sede do sindicato,
e a divulgação de um balanço das atividades
realizadas durante o ano.
Sindilojas Canoas promove almoço com
prefeito eleito O prefeito eleito de Canoas,
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china desacelera
Com um país de proporções continentais altamente industrializado e
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Luiz Carlos Busato, compareceu ao Almoço
Empresarial, encontro promovido pelo Sindilojas
Canoas, em 28 de novembro, juntamente a
autoridades políticas, empresariais, de entidades e imprensa.
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& negócios

Arquivo Pessoal

três perguntas
Caroline Gargantini é nutricionista e pós-graduada em
Gestão da Qualidade e Controle Higiênico-Sanitário pelo
Instituto Racine. Atualmente, é
consultora para empresas de
alimentação, atuando com
Marketing Experimental e na
abertura e reestruturação de negócios na área de alimentação e otimização dos resultados ocupacionais.
Você trabalha com gestão de crises na área
da alimentação. como o atual momento está
sendo enfrentado pelos restaurantes? Ao
compreendermos crise como fatores prejudiciais à
integridade de uma marca, os restaurantes podem
combater com estratégias definidas e claras, além de
planos de gerenciamento. Colaboradores bem treinados, estoque mínimo e compras bem negociadas são
algumas alternativas. Inovar e renovar é importante,
além de saber e explorar seus pontos fortes e perceber

Balanço da Fecomércio-RS
aponta crescimento tímido
Foi divulgado pela Fecomércio-RS, em coletiva realizada
em 5 de dezembro, o balanço de final de ano, que debateu
assuntos como o posicionamento na PEC do teto dos gastos
públicos. A previsão da federação é de que o Estado e o Brasil devam, a tímidos passos, superar a grave recessão atual
e entrar em desenvolvimento a partir de 2017. Segundo a
entidade, neste ano o PIB do Rio Grande do Sul deve fechar
em 1%, e o do país, em 0,8%. O otimismo se estende ao desempenho do setor terciário, que deve ter a sua recuperação
fomentada pela queda da inflação e dos juros. Contudo, o
cenário ainda é de forte recessão, uma vez que a economia
brasileira encerrou o ano com uma queda próxima aos 3%.
No comércio, o Rio Grande do Sul apresentou uma taxa de
crescimento negativo de 10,4% em relação a 2015. No Brasil,
o segmento caiu 9,2% na mesma base de comparação.

as ocasiões favoráveis que o mercado oferece.
o Que diferencia a gestão de food service do
varejo em geral? Quais seus principais desafios
e triunfos? A gestão de restaurantes de varejo é
complicada, pois passa diretamente pelo controle e
pela cultura dos proprietários. Logo, um dos grandes
desafios é o dono admitir suas fraquezas e aceitar
ajuda. O maior triunfo é ter uma empresa lucrativa e
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reconhecida pelos clientes. Quando houver dissabo-
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res, a sinceridade é sempre o melhor caminho.
A área de restaurantes é muito competitiva.
O que destaca o serviço de um restaurante,
consolidando-o? A alimentação é um setor que
gera muita competitividade, pois comer vai além
de uma necessidade – também é lazer. Ao abrir um
restaurante, é necessário descobrir o que você faz
de melhor, apostar na exclusividade e na identidade
própria, além de formar uma gestão competente.
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Fecomércio-RS/João Alves

notícias

Tendências de consumo dos
Brasileiros durante a crise
Em tempos de crise, a população estabelece novas priori-

dades para empregar a sua renda. A agência Dim&Canzian
percorreu as cinco regiões do Brasil para mapear este novo
comportamento de consumo na recessão. Confira abaixo
três insights compilados pela pesquisa:
Consumo consciente – Compras por impulso pularam pela
janela, a tendência agora é pensar duas vezes antes de adquirir
supérfluos, com preferência total pelos itens básicos para a casa.
Saúde – Tido como prioridade, o investimento em saúde continua
entre os gastos que o brasileiro não pretende cortar. Planos de
saúde ainda são preferência de quem pode pagar, uma vez
que a rede pública de saúde desperta inseguranças.
Alimentação – Com menos interesse em gastar para comer,
produtos industrializados estão sendo substituídos por comida de
verdade com alimentos mais saudáveis – e mais baratos também.

Máquinas de cartão devem aceitar
todas as bandeiras até março
Até o dia 24 de março, todas as máquinas de cartão de débito e crédito deve©iStock.com/Jacob Lund

rão ter opções de pagamentos em todas as bandeiras, segundo definição do
Banco Central. Segundo a instituição, os estabelecimentos já tiveram tempo
o suficiente para se adequar à regra divulgada em 2015, que proíbe
a exclusividade de bandeiras. Na
mesma definição foi definida a data
de 4 de setembro como prazo para
que a liquidação financeira de pagamentos com cartão seja centralizada em câmara unificada.

Salários em queda no Brasil
Segundo levantamento realizado
pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o salário dos
trabalhadores no Brasil foi o que
mais caiu em 2016 entre os países
do G-20 – e em 2015, também
figurou entre os três países cujos
salários mais caíram em todo o
mundo. A queda no salário real
do brasileiro deve fechar em
6,2% em 2016; no ano anterior foi
registrada perda de 3,7%. Contudo, até então a economia do
brasileiro estava em alta: levando

Comércio é autorizado a cobrar preço
diferente segundo o meio de pagamento
Comerciantes agora podem cobrar preços diferentes para compras feitas em di-

nheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. A Medida Provisória 764, que autoriza
a prática, foi publicada na edição de 27 de dezembro do Diário Oficial da União. Apesar de proibido pela regulamentação anterior, o desconto nos pagamentos à vista,
em dinheiro vivo, já vinha sendo praticado no comércio varejista. Segundo declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a medida provisória vem somente
regular tal prática. “Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público, em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”,
estabelece a MP. A medida também anula qualquer cláusula contratual que proíba ou
restrinja a diferenciação de preços.

em consideração a inflação, o
poder aquisitivo do cidadão teve
alta de 1,9% em 2013 e de 2,7%
em 2014 – com dados nominais,
os valores subiram de R$ 2 mil em
média por mês em 2014 e para
R$ 2,1 mil em 2015. Entre as causas da atual queda, de acordo
com a pesquisa, está a redução
do consumo na economia e
também na demanda agregada,
principalmente devido à recessão.

Entrando na onda do verão, a Red Bull, uma das patrocinadoras do surfista Pedro
Scooby, lançou os seus primeiros óculos de realidade virtual próprios. Em forma de
embalagem, basta acoplar o celular ao gadget, que possibilita assistir a vídeos em
360o dos atletas representantes da marca no seu campo de atuação. O lançamento será um brinde da embalagem especial de seis latas de Red Bull nos pontos de
venda tradicionais, como supermercados ou postos de gasolina. Para utilizar, basta
montar os óculos e experimentar a sensação do atleta no seu esporte preferido. Serão distribuídas, ao todo, 100 mil unidades do VR Pack em pontos de venda em todo
o país – contudo, a edição é limitada e está em vigência enquanto houver estoque.
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Realidade aumentada com Red Bull

Divulgação/Red Bull

Branding
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tendências
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comunicação
comunicacão entre
cliente e empresa
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Quanto vale saber o que o cliente quer? A tecnologia evoluiu a tal modo que o que parecia impossível aconteceu. Atualmente, já é possível saeacon é um pequeno
ber identificar a localização e até a identidade dos clientes em poucos segundos, sem muito trabalho. O segredo
dispositivo de localização
por trás do “milagre” é a geolocalização, que tem como
via bluetooth que vem
um dos recursos os chamados beacons.
Redondos e pequeninos, com cerca de 3 centímetros
ganhando cada vez mais
de diâmetro, eles conseguem se conectar aos smartphodestaque, sobretudo nas
nes e transmitir informações em uma tentativa de atrair
os clientes para dentro da loja. “É possível, por exemplo,
lojas de varejo. Saiba
saber que o cliente está em frente à loja e com isso enviar
como a tecnologia pode
as promoções do dia. Ou ainda oferecer o produto que ele
mais consome com um desconto específico, personalizaqualificar a relação com
do, só para ele”, afirma Vitor Loreto, CEO da TagPoint,
de Porto Alegre, uma das empresas pioneiras no uso da
consumidores
tecnologia no Brasil.

REVOLUÇÃO NA COMUNICAÇÃO
Nos Estados Unidos, os beacons já são usados desde 2014, e
a estimativa do varejo por lá é de que, hoje, 85% das grandes
redes usem a tecnologia. Aqui no Brasil, o recurso chegou há
pouco tempo, no final de 2015, mas também promete revolucionar a comunicação de empresas e pessoas.
O mecanismo faz parte da chamada Internet das Coisas,
uma revolução tecnológica que permite que dispositivos eletrônicos sejam usados no dia a dia. “É o mesmo pensamento
por trás dos novos fones da Apple ou os testes portáteis de
diabetes, por exemplo. A conectividade serve para que os objetos possam ficar mais eficientes ou receber atributos complementares”, destaca Rodrigo Mazzili, diretor comercial da
Aurea Soluções Tecnológicas, empresa também com sede em
Porto Alegre. Os beacons permitem que as empresas construam
inteligência de informação para entender e melhor interagir com seu cliente. “Quem trabalha com e-commerce consegue rastrear as informações deixadas pelo usuário, o varejo
físico não tem essa facilidade. Até hoje, para saber a frequência do cliente na loja ou o que ele gosta de consumir é
preciso fazer as perguntas diretamente a ele, no meio físico.
O recurso chega para revolucionar essa relação.”
Quem pensa que o serviço é caro está enganado. Cada dispositivo não custa mais do que R$ 100. A quantidade instalada,
entretanto, depende do tamanho da loja e de como o empresário pensa em usar o recurso na frente do negócio, convidando
o cliente, ou enviar conteúdo com o usuário já dentro do estabelecimento. O raio de alcance de um beacon vai de 30 a 40
metros. “O custo maior fica por conta do plano de marketing, e
aí é difícil quantificar valor, pois depende do que for traçado e

do objetivo da empresa”, afirma. “Se o empresário está interessado em investir na tecnologia, eu, particularmente, aconselho
já ter uma estratégia móvel instalada. Se não tem, é melhor
dar um passo atrás, investir em desenvolvimento da marca na
internet, ter uma base para depois investir no que os beacons
proporcionam”, alerta. Antes de investir nessa tendência, vale
avaliar que o custo vai além do dispositivo em si: é preciso dedicar tempo e atenção para divulgá-lo, vender a ideia ao cliente
e estimulá-lo a fazer o download do aplicativo.
Algumas experiências estão sendo testadas no país, inclusive no setor de cultura. Durante os dois meses da exposição Gaudí, Barcelona 1900 no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), em Florianópolis, os visitantes puderam ter mais
informações sobre 100 das 116 obras expostas, algumas com
dados básicos, como autor e data, e outras com particularidades do autor e contexto da época. O recurso também serviu
como um guia de acessibilidade, já que era possível ouvir as
informações. O conteúdo ficou “gravado” no smartphone do
usuário, que pode ver as informações em outro momento.
Confira abaixo outros exemplos nacionais.

quem já usa
Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, 200 relógios e
aspersores de água instalados pela capital receberam
beacons. A tecnologia foi instalada pela Clear Channel,
empresa de mídia out of home que administra o
mobiliário urbano da cidade.
Cidades como Sydney, na Austrália, e Londres, na
Inglaterra, já têm cerca de 3 mil beacons instalados em
seus mobiliários urbanos.
Aqui no Brasil, a administradora de shoppings Multiplan,
por exemplo, instalou a tecnologia no Shopping Vila
Olímpia, em São Paulo, para viabilizar interações dos
lojistas com o celular de quem está no local. O grupo
Arezzo, das grifes Arezzo, Schutz e Anacapri, também já
testa beacons em suas lojas da Schutz, em São Paulo.
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Para conseguir essa comunicação, os beacons emitem sinais por meio de tecnologia bluetooth low energy, também conhecida como bluetooth 4.0. Com isso, os sinais podem ser captados por aplicativos instalados em smartphones e tablets. Em
resumo, os dispositivos funcionam como emissores de sinais,
e o smartphone como receptor. “Sem o aplicativo, o beacon não
tem funcionalidade, pois ele é só o meio. Outro ponto importante é que a privacidade do usuário é respeitada. Nada acontece sem a permissão dele. Nenhuma informação é acessada,
a não ser o código do celular. Para receber as informações, o
usuário precisa dar a permissão”, ressalta Loreto.
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Apesar de duas das maiores empresas que são referência
no uso da tecnologia serem gaúchas, o Rio Grande do
Sul ainda tem poucas empresas usando beacons. Um
exemplo é a Quero-Quero, que instalou o recurso em
quase 200 lojas.
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10 passos

Como escrever melhor

A

Para dominar
as palavras
pesar de o uso da linguagem ser inerente ao ser humano, a habilidade da
escrita é adquirida ao longo da vida – e nunca é tarde para se dedicar a
melhorá-la. Muitas pessoas se sentem inseguras em se expressar em texto, por
falta de DOMÍNIO do padrão culto da língua ou até mesmo por preguiça.
Contudo, este exercício é parte integrante da vida de um empresário, então a
melhor saída é praticar e se aprimorar sempre

01
Sim, salabim O primeiro passo para aprender a escrever melhor é aceitar que não existe mágica
para tal. E, segundo o professor de Escrita Criativa da Pucrs, Bernardo Bueno, cada gênero de
escrita exige um tipo de estudo e prática, mas não há um método infalível e rápido para escrever
bem: “É preciso levar em conta o que se almeja. Escrever bem em um ambiente de negócios é
diferente de escrever bem como um advogado, e isso é diferente de escrever bons romances ou
bons poemas”. Por isso, o professor ressalta, vale a pena buscar inspirações em outros textos do
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mesmo gênero que você julgue de boa qualidade.
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02
Prática é a melhor amiga da perfeição Ao decidir o que deseja escrever – seja um relatório da
empresa, seja um post para o Facebook –, o próximo passo é investir em tempo para praticar este
tipo de escrita. Pode ser que os primeiros textos não sejam os melhores, mas a verdade é que com o
tempo e exercícios necessários a tendência é melhorar. “Embora qualquer escritor vá afirmar que não
existe perfeição, é correto dizer que quanto mais praticamos, melhor escrevemos”, revela Bueno.
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03

Escrever bonito? Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o emprego de uma
boa gramática e de um rico e adequado vocabulário. Em relação à ortografia, Bueno ressalta

que evitar assassinar a gramática é sempre uma boa decisão, independentemente do contexto.
Contudo, muitas pessoas confundem escrever bem com escrever bonito, desenvolvendo um texto
extremamente complicado. “Escrever bem é comunicar suas ideias da maneira mais clara e direta
possível, para que o leitor saiba exatamente o que você quer dizer. Isso vale em e-mails, relatórios,
mensagens de celular e mesmo em romances e crônicas”, comenta.

04
Corrida com obstáculos No exercício da escrita, o professor aponta que alguns passos podem
ser seguidos para assegurar a evolução da atividade: “Eu aconselho a escrever com frequência e,
então, ler de novo”. Em seguida, deve-se revisar e, se necessário, reescrever. Mesmo no e-mail ou no
celular, sempre é bom revisar antes de enviar. Inclusive, se possível,
passe para outra pessoa ler e leve as críticas em consideração.

05
O poder da leitura A dica de ouro do professor é referente ao incentivo aos hábitos de leitura.
Segundo ele, nada é mais importante, para se familiarizar com uma escrita de qualidade, do que ler
bons textos. “Leia muito. Todos os tipos de texto: livros, revistas, jornais, artigos. Observe como cada
contexto tem uma linguagem diferente”, sugere. A naturalidade na escrita vem com a prática, mas

06
Além da forma O conteúdo do texto também deve ser objeto de reflexão. Um texto bom
não é prolixo e nem demagogo – mas sim construído de maneira que o interesse do leitor seja
motivado aos poucos, até chegar a um clímax. Isso serve para textos literários e também para
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o vocabulário e o conhecimento da língua vêm da leitura.

141

relatórios empresariais e posts no Facebook, entre outros. E lembre-se, nem sempre o leitor tem
o conhecimento prévio para entender determinados termos, então não custa fazer uma breve
explicação e contextualização do assunto.
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Como escrever melhor

07
Esquematizando o pensamento Um texto mal escrito nem sempre significa falta de conhecimento
– muitas vezes é reflexo de uma dificuldade de organizar e expressar dados, argumentos ou fatos.
Caso precise redigir um texto maior, como relatórios, por exemplo, ou mesmo um discurso de
agradecimento numa festa de fim de ano, vale fazer um rascunho anteriormente. Ao colocar no
papel o que deseja falar, esquematizam-se os pensamentos, e, então, os argumentos ficam mais
claros. Dessa maneira, ficará mais fácil de escrever o texto de maneira fluida e coesa.

08
Atualização constante Há livros que ajudam na hora de escrever, pois dão um embasamento
teórico a dúvidas mais pontuais sobre ortografia ou mesmo significado de palavras, como as
gramáticas e os dicionários. O professor afirma que não custa se atualizar periodicamente na língua
portuguesa, principalmente com o novo acordo ortográfico em vigência. Ter esses livros à mão, ou
até mesmo alguns portais de dicas de português salvos nos sites favoritos do computador, pode
significar uma grande ajuda na sua redação.

09
Cuidado ao contexto No mundo empresarial, diferentes públicos pedem por diferentes textos.
Cuidar cada contexto e cada formato é parte integrante e decisiva para escrever com qualidade.
De acordo com Bueno, apenas esse cuidado já garante meio caminho andado para que o leitor
– ou mesmo o ouvinte, por que não? – se interesse pelo seu trabalho. Leve em consideração o
grau de proximidade, de escolaridade e níveis de compreensão, a fim de realizar uma entrega de
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mensagem efetiva.
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10

Escrevendo na rede Muitos empresários de grandes e pequenas empresas assumem as rédeas
da redação online para divulgar seus produtos e serviços. Bueno lembra que a internet é uma
plataforma em constante mudança e pode ser difícil de acompanhar. E as mídias sociais, por
exemplo, tornaram-se uma peça central na formação da imagem pública das empresas.

“A internet tem muitos contextos diferentes – Facebook, Twitter, WhatsApp, blogs, websites – e cada
lugar pede um texto diferente”, conta. Por isso é necessária a fluência em cada um desses formatos,
de maneira que se construa um texto que abranja as especificidades de cada tipo.
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As tecnologias e o compartilhamento fazem
com que a aprendizagem passe a ser coletiva. A nossa vida é uma rede de atividades
que são organizadas coletivamente e nos
ligam a outras pessoas por meio de objetos,
artefatos e tecnologias, que nesse contexto
são mais do que isso, e que podemos chamar
de arranjos sociomateriais. Para que possamos atuar em equipe é necessário que as
atividades que fazemos tenham um sentido,
um propósito e uma identidade. Saber o que
fazer, como fazer e por que fazer, de forma
interconectada e compartilhada. Quando um
grupo consegue estabelecer coletivamente
o sentido das suas atividades e a sua identidade, ele construiu o que chamamos de
inteligibilidade das práticas do grupo.

A aprendizagem do grupo é a construção
coletiva de sentido e identidade, que
permite enriquecer a sua experiência
coletiva no sentido de aumentar sua
capacidade em lidar com os problemas
existentes, reformulá-los, bem como
identificar novos. Um líder necessita
compreender como o grupo constrói
a inteligibilidade e identificar seus
principais elementos. Saber quem é quem,
as competências e habilidades de cada
colaborador, como designar atividades e
tarefas continua sendo importante,
mas não é mais suficiente: é preciso
saber criar as condições para que essa
aprendizagem aconteça.
Isso impacta diretamente na formação
e qualificação dos líderes. É preciso
desenvolver a capacidade reflexiva,
multidisciplinar, com visão ampla de uma
situação e as relações com o mundo.
A formação continuada passa ainda
por bons cursos de graduação e de
especialização, mas também por cursos que
ampliem essa capacidade reflexiva, como
mestrados e doutorados. E você, conhece
realmente o grupo ou os grupos em que
atua? Está se qualificando para isso?
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Um dos elementos que estão fortemente
presentes nas transformações que as
tecnologias digitais vêm produzindo é a
ideia de compartilhamento. Compartilhar
fotos, textos, informações, mas também
compartilhar o carro, o quarto da sua casa
que não é usado, espaços de trabalho,
bicicletas. Mas, de fato, o compartilhamento
é um fenômeno tão antigo quanto os seres
humanos como seres sociais, e sempre
requereu a necessidade de aprender.

Divulgação/ISAE

opinião

O líder e a
inteligibilidade

141

Ricardo Pimentel
Professor do ISAE – Escola de Negócios
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Jan Gehl

O

arquiteto dinamarquês Jan Gehl esteve em Porto Alegre EM novembro
participando do painel Fronteiras do Pensamento. Autor do livro

Cidades para Pessoas, ele defende que a escala humana seja o valor
principal no planejamento URBANO. A arquitetura, segundo diz, deve se
ocupar da interação entre a vida e a forma. Crítico do modernisMO e
da supervalorização do automóvel, o especialista GARANTE: cidades para
quem se move a 5km são mais vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis

Por Diego Castro

Por que o senhor acredita que houve uma mudança
no modo de se construirem as cidades, invertendo-se
a ordem de prioridades de pessoas, espaços, edifícios
para edifícios, espaços, pessoas? Esse fenômeno pode ser

atribuído a uma combinação de dois fatores. Quando prédios e cidades deixaram de ser construídos por homens e
passaram a ser construídos por máquinas, tudo cresceu em
escala. Antigamente, as casas eram feitas à mão, a cidade
se ampliava hortizontalmente, o conhecimento era transferido de geração para geração e havia mais tempo para se
pensar nas habitações, por isso as construções mais antigas
são ricas em detalhes e o térreo era muito valorizado. O modernismo, a partir dos anos 50, pregou a ideia de que o novo
homem precisava de uma nova realidade. Na arquitetura,
começou-se a trabalhar com base em maquetes, nos escri-

tórios. O aumento da população urbana exigia mais rapidez
nas construções e isso marcou um ponto sem retorno para o
meu setor. É quando começa a Síndrome de Brasília: a cidade construída em maquetes, numa visão aérea, de cima para
baixo. Niemeyer, uau! Era uma nova ideologia, tecnocrática,
mas esqueceram-se de que o homo sapiens é quem moraria
nessas localidades, e que ele tinha 1,70m. A escala da pessoa
se perdeu. Além disso, veio o automóvel e sua popularização. O homem se locomovia caminhando, a 5 km por hora,
e passou a se locomover a 60 km/h. Tudo se tornou maior,
os prédios, as propagandas, a largura das ruas também,
para suportar o tráfego e a velocidade. As novas cidades se
tornaram máquinas para viver. A funcionalidade de tudo
virou moda. Não havia, então, nenhum estudo sobre como
as pessoas interagem com os prédios, as ruas e os espaços
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Fotos: Nede Losina

A interação entre
vida e forma
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entrevista

Jan Gehl
“As cidades se tornaram
máquinas para viver. Não havia
estudo sobre como as pessoas
interagem com os prédios, as
ruas e os espaços públicos.
A dimensão humana é essencial
para a criação de vizinhanças
vibrantes e seguras.”

públicos. Foi onde começamos a atuar pioneiramente, mostrando que a dimensão humana é essencial para a criação de
vizinhanças vibrantes e seguras. Precisamos voltar a usar os
nossos sentidos para apreciar a cidade. Claro que a tecnologia
é fundamental para a construção, mas já não tenho tanta certeza assim sobre a necessidade de tantos carros.
Você afirma que o planejamento urbano é uma plataforma para tornar as pessoas felizes, mas por que esse conhe-
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cimento ainda não se alastrou? Quando todo esse processo
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floresceu e teve grande crescimento, nos anos 60, nada se sabia sobre como as pessoas usavam as cidades. Percebemos tais
problemas analisando a vida cotidiana e as experiências que
davam ou não certo. Agora já sabemos bastante e esse conhecimento está sendo aplicado a várias cidades. Estamos abrindo
espaços antes destinados aos automóveis e devolvendo-os às
pessoas. Times Square foi retomada, o mesmo ocorrendo com
ruas em Moscou, Copenhagen, Melbourne. Sou crítico das escolas de arquitetura, que ainda estão muito influenciadas pelo
pós-modernismo, pelos “starquitetos”, profissionais famosos
por inventarem construções em formatos engraçados, como
Frank Ghery, sem dar importância ao contexto em volta.

Quais são as suas sugestões para o transporte público
dentro das cidades? Em Copenhagen, há um sistema mui-

to eficiente. Metade da população utiliza bicicletas para se
locomover todos os dias e você chega ao seu destino tão
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rápido de metrô ou de trem quanto de carro, em geral. Há
outras boas ações também, para evitar que os carros fiquem
parados só ocupando espaço público ou que haja excesso de
carros circulando: o compartilhamento de veículos. Uma das
piores coisas que pode acontecer a uma pessoa é ficar presa
num engarrafamento. É um desperdício de vida. O automóvel é muito bom para áreas rurais, mas não para as grandes
cidades. O homem deve ser apto a inventar algo melhor, mas
estará indo contra o interesse da indústria automobilística.
Minha ideia é produzirmos ótimas vizinhanças com ótimas
linhas de transporte público. Já existe isso em várias partes,
no Japão, por exemplo. Estamos presos ao modo de fazer as
coisas nos anos 60.
É possível reconstruir ou reformar uma cidade enquanto a vida normal de seus habitantes continua? Estamos trabalhando há 50 anos nesse sentido, continuamente, na minha
cidade. Primeiro, fizemos ruas melhores no centro. Agora, há
uma política de promoção de boas condições para que as pessoas
caminhem e apreciem os espaços públicos em todas as partes.
Se você tem uma estratégia de aperfeiçoamento das estruturas
e sabe aonde quer chegar ao longo do tempo, pode tornar sua
cidade modelo na eliminação de veículos a gasolina ou na utilização de energia renovável pela prefeitura. Tudo paulatinamente, mas, claro, desde que os prefeitos eleitos compartilhem
da mesma ideia. Por que Melbourne é a melhor cidade para se
viver no Hemisfério Sul, e não Porto Alegre?

respostas preguiçosas para o problema da densidade
populacional nas cidades. Como os arquitetos podem
pensar de maneira diferente? Paris e Barcelona são cidades muito densas e cheias de prédios de seis e sete andares,
têm bonitos parques, avenidas e lojas. É tão fácil fazer uma
torre, por isso é uma resposta preguiçosa. Se você constrói
um prédio mais baixo, é preciso trabalhar mais duro, assegurando-se de que as distâncias são aceitáveis, que tenha
luz e ventilação boas, que ninguém fique olhando através de
sua janela. Muitas cidades já estão trilhando esse caminho.
No meu livro, comparo as cidades de 60 km e as cidades de
5 km, no que diz respeito a calçadas, bancos, praças, propagandas. Uma cidade baixa é muito mais fácil de ser apreciada, ela está adaptada aos sentidos humanos. Até o quinto andar, você está integrado à cidade. A partir daí, você é
parte do controle aéreo. Quem mora nos andares mais altos
sai menos de casa, fica mais isolado. É preciso planejar as
saídas. Nos andares mais baixos, se faltou leite na geladeira,
você simplesmente sai na calçada e vai comprar. Se todos
morassem mais perto do nível do solo, as cidades seriam
muito mais agradáveis, sair do apartamento não seria visto
como uma barreira. E isso torna a cidade mais segura também, há percepção do que acontece nas ruas.
É possível que as empreiteiras se tornem aliadas nesse plano de tornar as cidades melhores para as pessoas? Sem

dúvida. Tenho clientes noruegueses que perceberam: a cons-

“Ficar preso num
engarrafamento é um
desperdício de vida.
O automóvel é bom para áreas
rurais, mas não para as grandes
cidades. O homem deve ser apto
a inventar algo melhor.”

trução de distritos realmente atrativos, para que as pessoas de
todas as partes da cidade frequentem o local, atrai restaurantes e lojas de melhor qualidade e aumenta o valor dos aluguéis.
No começo, é claro, há incentivos para a ocupação dos andares
térreos, sem cobrança de aluguel por cinco anos, mas depois a
taxa se torna maior do que a média porque aquela vizinhança
se tornou um excelente lugar para se viver. Isso é muito melhor do que colocar uma torre aqui ou ali.
o senhor ressalta que as cidades feitas para as pessoas
são economicamente muito fortes. Reduzir o uso de automóveis e a construção de altas torres não retira o município do caminho do progresso? Temos evidência disso.

Em Copenhagen, cada vez que alguém usa a sua bicicleta para
percorrer 1 km, a cidade ganha US$ 0,25. Se o mesmo cidadão
pega o carro para percorrer a distância, se perde US$ 0,90. Isso
porque foram considerados todos os custos de cada meio de
transporte, na estrutura viária, de uso dos serviços de saúde, seguros, manutenção de peças e poluição do ar. Os estudos também indicam que, se uma pessoa gosta de onde mora,
ela gastará mais nas redondezas, frequentará o comércio da
comunidade. Em Melbourne, onde fizeram mudanças fantásticas, descobriram que houve aumento de empregos, de turistas e investimentos. Conquistar a imagem de cidade boa para
se viver é algo muito valioso. As pessoas hoje têm mais tempo
para o lazer, gastam mais em recreação e entretenimento.
O ideal é que o dinheiro para isso seja despendido na redondeza. Se você perguntar às pessoas por que elas estão nessas
cidades, elas dizem que estão lá para ver o que há disponível,
para ter acesso à cultura e ao divertimento.
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Segundo suas palavras, torres altas e arranha-céus são
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sindicato
Cabeleireiros de
carteirinha
A partir da necessidade de unificar a categoria dos barbeiros foi fundado em 29 de novembro de
1931, em Porto Alegre, o Sindicato dos Salões de Barbeiros,
rabalhando pela
Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no Rio Grande
do Sul (Sinca-RS). Como os documentos da época acabaram
regulamentação do setor,
sendo extraviados, os existentes registram a história do sinSinca-RS lançou em 2016
dicato apenas a partir de 1955.
Em 1984, foi adquirida a sede própria, na rua Marechal
a Carteira de Registro da
Floriano, no centro de Porto Alegre. Em 1991, foi informatiBeleza e Estética e o Selo de
zada a secretaria do Sindicato. No ano seguinte, foi instaurada a lei da Semana do Cabeleireiro em Porto Alegre, celebraFormalização para salões
da de 28/10 a 3/11, e o sindicato passou a realizar eventos
com os contratos de
na área da beleza. O ano passado foi marcado pelo lançamento da Carteira de Registro da Beleza e Estética (CRBE-RS)
locação regularizados
e do Selo de Formalização para salões com os contratos de
locação regularizados.
A instituição tem como princípios norteadores zelar pela
categoria, ter uma conduta proativa e agir com organização,
Chiodo (com cartaz azul)
ética e responsabilidade socioambiental. “As principais bandeiras do Sinca-RS são o fortalecimento da representatividade
acompanhou em outubro a sanção
sindical, a regulamentação do setor e a busca do desenvolvida Lei 13.352/2016, que incentiva a
mento sustentável. Já a adversidade mais marcante é a inforformalização da área
malidade de muitos estabelecimentos, que prejudica aqueles
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incentivo à formalização
Em 27 de outubro de 2016, o setor celebrou a sanção da lei
federal de nº. 13.352/2016, que trata do salão-parceiro e do
profissional-parceiro. Essa legislação alterou a Lei nº 12.592,
de 18 de janeiro 2012, para dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador
e maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de
beleza. Para que o projeto fosse aprovado, Chiodo participou
de várias reuniões em Brasília, visitando os deputados ao lado
de representantes de sindicatos de outros Estados.
A mudança agregou mais uma opção de modelo ao setor
da área da beleza. Com a nova lei, os profissionais poderão ser
enquadrados na categoria de Microempreendedor Individual (MEI). Com o valor de R$ 49 ao mês, estão inclusos o INSS
e o IR, que poderão ser usados como comprovante de renda
para abertura de contas bancárias com liberação de linhas de
créditos, liberação de máquinas de débito e créditos conforme
negociação, entre outros benefícios junto ao Sinca-RS. Os proprietários de salões e estéticas poderão abater o valor recebido
pelo profissional conforme a regra tributária. Segundo a nova
regulamentação, haverá a necessidade de contrato, que será
homologado pelo sindicato, caso contrário, será enquadrado
nas normas da CLT. A lei entrará em vigor no final deste mês.

Histórico
Confira alguns momentos marcantes da história
recente do sindicato:
2006 – Participação do Sinca-RS no Sistema de Excelência Sindical da Fecomércio-RS
2012 – Lei nº 12.592 de 19/01/2012, que regulamenta as profissões da área da beleza
2015 – 1º Feira Sul Beleza na Fenac, em Novo Hamburgo
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legalmente estabelecidos”, afirma Marcelo Chiodo, presidente da entidade. Para avançar nessa direção, o sindicato criou,
em 1º de março de 2016, o Selo de Formalização Salão Legal,
que identifica os salões de beleza que estão regularizados
com os contratos entre empresas e profissionais autônomos,
homologados pelo sindicato. “O selo tem validade de um ano
e, desta forma, a sociedade poderá identificar os salões regularizados. O objetivo principal é orientar, por meio da prevenção, todos os integrantes de um mesmo setor profissional, visando à evolução e ao crescimento desses integrantes,
por meio do profissionalismo, da ética, do desenvolvimento
sustentável e respeitando os princípios fundamentais para o
desempenho da nossa profissão. Além disso, reconhecer os
estabelecimentos que aderiram ao projeto”, conta Chiodo.
Para obtenção do selo, além dos contratos regularizados
o Sinca-RS solicita para revisão os certificados das atividades que são exercidas dentro dos salões de beleza ou através
da Carteira de Registro da Beleza e Estética (CRBE-RS) para
comprovar que os profissionais autônomos estão qualificados
para exercer suas atividades. Também são solicitados os alvarás de funcionamento de ambas as partes registradas no contrato de locação. O primeiro selo foi entregue em 19 de abril
de 2016 e desde então vem sendo usado para identificar os
salões que estão dentro do Selo de Formalização Salão Legal.
Atualmente, o sindicato tem um total de 1.123 associados, distribuídos em 220 municípios. As vantagens aos
associados incluem sistemas de gerenciamento de salões,
barbearias, estéticas e similares, seguro de vida e previdência, assistência técnica, médica, odontológica, jurídica e
contábil. Quem é sindicalizado pode desfrutar de descontos
em restaurantes, em distribuidoras de produtos e equipamentos para salões e estéticas, no registro de marcas, em
faculdades e cursos profissionalizantes, em farmácias, em
produtos e móveis do setor de embelezamento e na obtenção do APPCI, laudos e similares.
A entidade participa e estimula a participação em ações
de responsabilidade social, como a doação de alimentos para
o programa Mesa Brasil e a campanha de prevenção e vacinação contra a Hepatite B, e H1n1 e tétano. Para o futuro do
sindicato, Chiodo projeta a aquisição de uma nova sede própria e a implantação de balcões de atendimento do Sinca-RS
para melhor atendimento aos associados e representados
nas demais cidades da abrangência da instituição.
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Mais negociação,
menos legislação
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A prevalência de condições de trabalho negociadas sobre as legisladas, uma das principais bandeiras
de luta dos empresários do varejo, está prevista na reforma
governo brasileiro enviou
trabalhista enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional no dia 22 de dezembro de 2016. A medida,
ao Congresso proposta
que moderniza a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é
de reforma trabalhista que
considerada essencial pela Fecomércio-RS para que as emmoderniza a CLT e estabelece presas possam gerar mais empregos formais e ser mais lucrativas. Conforme a proposta, as convenções e acordos coletiprevalência do negociado
vos terão força de lei quando tratarem do parcelamento das
férias; jornada de trabalho até o limite de 220h mensais; hosobre o legislado
ras de deslocamento para o trabalho em condução fornecida
pelo empregador; intervalo intrajornada, respeitado o limitemínimo de 30min; banco de horas; trabalho remoto; plano de
cargos e salários; parcelamento em até duas vezes nos lucros
e resultados; remuneração por produtividade; e ingresso no
programa seguro-desemprego.
Segundo o Planalto, a jornada de trabalho poderá estender-se a 12h por dia e 48h na semana, garantido o acréscimo de
50% no valor pago como hora extra. Foi regulamentada regra da

Segurança jurídica
Segundo o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn,
a proposta promete corrigir problemas recorrentes para as
empresas do varejo, evitando custos. “Imagine se uma convenção define que o horário de almoço é encurtada de uma
hora para 45 minutos, para que o trabalhador possa sair 15
minutos mais cedo e não pegar o horário de pico do transporte coletivo. Isso é bom para todos, mas o termo até agora
pode ser desfeito pela Justiça do Trabalho posteriormente,
pois viola a CLT”, explica. A prevalência do negociado sobre o
legislado dá mais segurança jurídica a patrões e empregados.
Para o advogado Flávio Obino Filho, consultor da Fecomércio-RS, o projeto apenas repete o que já era assegurado na
Constituição Federal e vinha sendo desrespeitado pela Justiça
do Trabalho, pois as convenções e acordos coletivos têm por
natureza força de lei. Ele sustenta que a alteração tem que ser
mais profunda, uma vez que a CLT é considerada detalhista
e engessada. Há excesso de encargos diretos e indiretos que
elevam o custo do empregado ao dobro do seu salário, em alguns cálculos. “O trabalhador precisa de uma legislação básica de proteção, já prevista na Constituição como princípio. A
partir daí, abre-se terreno para amplas negociações, para que
os trabalhadores encontrem mais facilidade de adaptação à
realidade de uma empresa em época de crise e facilidade de
ganhos em época de bonança”, relata.

Para que os acordos sejam fechados, será preciso que o
sindicato laboral concorde com o que está sendo proposto
na negociação. “Poderemos usar o banco de horas de uma
forma muito mais ampla ou estabelecer jornadas de trabalho com duração flexível ao longo de um período, de forma
a permitir uma maior eficiência da empresa”, argumenta
Bohn. O advogado Obino Filho critica a oneração do banco
de horas proposta pelo governo. “O governo dá com uma
mão a flexibilização da jornada no mês, estabelecendo apenas o limite de 220 horas, e com a outra tira o modelo histórico de banco de horas de compensação de hora por hora,
estabelecendo que a compensação neste sistema será de 1
por 1,5, criando gastos adicionais para bancos de 120 horas que são os mais comuns no comércio”, afirma. Também
chama a atenção para os riscos do aumento em mais de seis
vezes da multa por empregado sem registro, alertando que
nos casos de terceirização considerada ilegal, a multa aplicada pela fiscalização é a que foi majorada e é multiplicada
pelo número de empregados.
Trabalho intermitente
O varejo gaúcho também defende no Congresso a aprovação do PLS 218/16, regulamentando o Trabalho Intermitente
(que pode ser contratado por hora, por dia, por semana, desatrelado do módulo atual de limitação de jornada). Conforme
Obino Filho, é impossível ao comércio contratar pessoas para
trabalhar apenas no sábado sem pagar mais um dia, mesmo
sem trabalho, a título de repouso remunerado. Na visão de
Bohn, a mudança seria muito positiva. “As normas da CLT
foram pensadas para um trabalhador industrial dos anos 30,
com horário certo para entrar e sair do trabalho”, diz. Hoje,
as empresas precisam de colaboradores que possam trabalhar
em diferentes jornadas e ambientes (em casa e na empresa).
A estimativa é de que 2 milhões de empregos sejam gerados
se essa lei passar.
No terceiro trimestre de 2016, por exemplo, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 11,8% da população economicamente ativa. “A criação de empregos e a queda da informalidade não ocorrerão sem a simplificação dos processos”, observa
o deputado federal carioca Julio Lopes, lembrando que foi instalada no Congresso a Comissão Mista de Desburocratização e
Reforma do Estado, a fim de agilizar projetos dessa natureza.
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Constituição Federal que assegura a eleição de um representante dos empregados, com garantia de emprego, em empresas
com mais de 200 empregados. A regra do trabalho temporário
também foi alterada. O tempo de contrato passa de 90 dias para
120 dias prorrogáveis por outros 120 dias. A jornada máxima
em tempo parcial foi aumentada e a multa pela manutenção de
empregado sem registro majorada para R$ 6.000,00 por trabalhador flagrado nessas condições. Continuam preservados, por
outro lado, direitos como o FGTS, licença-maternidade de 120
dias, 13º salário, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador. As
propostas do Executivo começarão a ser debatidas depois do
recesso parlamentar, em fevereiro, e as previsões indicam que
a tramitação levará de 45 a 60 dias, pois Temer as remeterá
com pedido de urgência e boa parte delas já foi pactuada com
as centrais de trabalhadores.
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egócios com um propósito claro e que trabalham isso em
seu ambiente interno tendem a ser mais reconhecidos pelo
público. Além disso, atraem e retêm talentos, valorizam as
suas marcas e já colhem os frutos em vendas

“Todos e cada um de nós viemos para este plano com uma missão, um propósito a ser realizado.”
A frase é de Sri Prem Baba, mestre espiritual nascido em São
Paulo. Não é preciso, no entanto, ser um seguidor dele para
partilhar da crença na importância de ter um propósito claro
e verdadeiro. Isso é importante não apenas no plano pessoal e
individual: importa também no mundo corporativo.
texto Laura Schenkel
Ter um propósito é o novo desafio para muitas empresas.
Mas, afinal, o que é propósito? No âmbito pessoal, ter
imagem de abertura ©iStock.com/Jirsak
um propósito claro na vida é saber aonde se quer chegar –
e, sobretudo, dispor da energia necessária para enfrentar a
trajetória, que certamente não será fácil. Na esfera do mundo dos negócios, é inspirar as pessoas a comprarem seus
produtos ou a utilizarem os seus serviços não apenas porque
são os melhores em qualidade ou oferecem o melhor preço
ou valor, mas porque contribuem para uma causa. “No caso
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retora do Grupo Cherto e especialista em marketing, que atua
há 20 anos nas áreas de negócios, varejo e franchising.
Objetivos do fundador
Para se tornar um propósito para todos, tanto para colaboradores quanto para consumidores, ele tem que ser verdadeiro. É o empreendedor acreditar que pode fazer uma
coisa diferente de fato. “O propósito é crer que você possa
fazer a diferença, seja na área de educação, seja na área de
serviços, seja para fazer uma camiseta, para criar ou desenvolver uma nova fórmula. É isso que faz de fato você ter um
propósito real e verdadeiro, é fazer verdadeiramente algo
que em você acredite”, enfatiza Filomena. Troiano compartilha esse ponto de vista: “Quando as autênticas qualidades
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de uma organização ou empresa, propósito é a sua razão
para existir, algo que está enraizado nos sonhos e planos de
seus fundadores e dirigentes. É um conceito inspirado pelo
pensamento aristotélico”, afirma Jaime Troiano, presidente
e fundador da TroianoBranding.
Por isso, não há uma forma para se definir o propósito,
pois é uma questão muito íntima e subjetiva. O empreendedor deve descobrir qual é o seu, e isso às vezes surge por
eliminação, baseando-se em experiências e exemplos bons
e ruins que ele vivencia ou percebe. “Propósito não é fruto
de um brainstorm ou de uma sacada publicitária. Tem que ser
revelado a partir de um mergulho interno”, sugere Troiano.
“Ele surge no momento em que você inicia alguma coisa. Antes de ser o propósito da empresa, ele é o propósito de quem
iniciou o negócio”, complementa Filomena Garcia, sócia-di-
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e competências de uma empresa se cruzam com as necessidades do mundo, aí está o seu propósito”.
Para a marca de calçados ecológicos e 100% veganos Insecta Shoes, esse processo foi muito natural. A empresa nasceu de uma primeira colaboração entre o brechó da Barbara
Mattivy, o Urban Vintagers, e a marca de sapatos da Pamela
Magpali, que se chamava Mag-P Shoes. “Um dia, ela foi visitar
o Urban e escolher umas roupas, e lá tínhamos umas peças
com estampa de araras que estavam separadas para conserto.
A Pamela viu o tecido e sugeriu que transformássemos tudo
em sapato”, conta Barbara. A primeira colaboração entre as
marcas foi um sucesso, e assim surgiu a ideia para a Insecta
Shoes. “Decidimos evoluir esse plano numa nova marca, pois
era um conceito bem mais ecológico e inovador. A Pamela já
trabalhava com excedentes da indústria nos seus calçados, e
eu tinha a preocupação do pós-consumo com o brechó. Unimos essas duas experiências e aprimoramos esses conceitos”,
explica a empreendedora, formada em marketing com pósgraduação em Comunicação de Moda.
Apostando no conceito ecológico e promovendo o consumo consciente, a Insecta Shoes produz sapatos 100% ve-

Quando as autênticas
qualidades e competências de
uma empresa se cruzam com as
necessidades do mundo, aí está o
seu propósito.

ganos por meio da reutilização de roupas garimpadas em
brechós, ou tecido ecológico à base de garrafa pet reciclada.
Com um investimento inicial de R$ 20 mil, foram produzidos
os primeiros 100 pares de calçados da marca, vendidos em
apenas três meses. “O propósito da marca foi definido logo
de início. A ideia sempre foi reaproveitar produtos para fabricar calçados. Nossa palavra-chave é o reaproveitamento,
queremos aumentar a vida útil do que existe pelo mundo.
Com o tempo, fomos adaptando novas maneiras e materiais
para ganhar maior qualidade e conforto nos sapatos”, resume a sócia e fundadora da marca.
Relação com os consumidores
Na visão de Barbara, é fundamental ter um propósito
bem definido para dar um real sentido à existência da marca no mercado e ele não deve ser pensado apenas no produto, mas também nos clientes, funcionários e sociedade no
geral. No caso da Insecta Shoes, ela considera que o maior
beneficiário é a sociedade como um todo, que terá menos
lixo enviado a aterros sanitários e agredindo o ambiente.
“O propósito contribui direta e indiretamente, nas vendas
e na fidelidade do público. A aceitação do público é muito
boa tanto por pessoas que praticam o veganismo quanto por
quem não é adepto”, avalia.
Depois de décadas de consumo desenfreado, a moda sustentável é um assunto que está ganhando cada dia mais a
devida importância dos consumidores. “A maneira de consumir das pessoas está mudando, hoje a aposta é adquirir
menos e apostar na qualidade das peças. Valores morais
também são itens que agregam na escolha, como sustentabilidade e comércio justo”, contextualiza a empreendedora.
“Além do conceito sustentável, os sapatos possuem preocupação estética com o design, são unissex e exclusivos.”
Um estudo da agência Ana Couto Branding em parceria
com a Officina Sophia Conhecimento Aplicado corrobora a
opinião de Barbara: jovens consumidores estão mais dispostos a comprar um produto ou escolher uma marca que tenha
um propósito relevante e podem inclusive decidir pagar mais
por isso. De acordo com o levantamento, intitulado Transparência, Inspiração e Propósito (TIP), a construção de um relacionamento baseado no compartilhamento de um propósito
define e reforça o papel das marcas (e dos consumidores) no

garimpadas em brechós ou tecido ecológico
à base de garrafa pet reciclada
mundo, além de trazer valor real tanto para a empresa quanto para o cliente. O trabalho constatou também que o país
está no início desse movimento. “Como vimos, poucos segmentos do mercado brasileiro trabalham, de fato, com essa
premissa em seu dia a dia”, conclui o documento.
Filomena Garcia, sócia-diretora do Grupo Cherto e especialista em marketing, observa esse mesmo status em relação
às empresas nacionais. “Hoje temos várias empresas com
propósito. Há exemplos de propósito muito claro principalmente na área de alimentação, setor pioneiro nesse sentido.
Nas áreas de beleza, saúde e educação, bem como segmentos
de moda, há mais marcas se mostrando com propósito forte.
Há um enorme espaço para outros segmentos. A área de serviços pode crescer bastante nesse temah”, pontua.
Entretanto, não basta ter uma meta clara e verdadeira.
O passo seguinte é um grande desafio: fazer com que os colaboradores e parceiros entendam-no e que esse propósito
faça sentido para eles. “Cada vez mais, as pessoas estão envolvidas em coisas que têm a ver com o propósito pessoal
delas. Antigamente, as pessoas estavam muito dispostas a
seguir carreira, trabalhar por 10 ou 20 anos em uma empresa independentemente do propósito dessa empresa, isso vi-

Para não dar tiro no pé

Resultados práticos
Empresas com um propósito bem identificado
geram mais resultados para todos. O gráfico abaixo
mostra como as companhias com um propósito forte
geram maior valor de mercado:
120
101

100
80

76

75

65

70

60
40
20
0

Janeiro 2017

veganos por meio da reutilização de roupas

nha em segundo plano. Agora, as novas gerações já buscam
primeiro as empresas que têm a ver com o propósito em que
elas acreditam.” Em resumo, começa a haver uma mudança
que cada vez mais vai fazer com que as pessoas busquem a
sua essência. “No que eu acredito? Como eu posso fazer diferença? Isso é a base para engajar as pessoas nesse propósito,
fazer com que isso faça sentido para elas”, ensina a sócia do
Grupo Cherto.
Ter um propósito claro auxilia na atração e retenção de
talentos: as novas gerações se distinguem cada vez mais das
anteriores por buscarem fazer aquilo de que realmente gostam, a arriscar por aquilo que as move de fato – de acordo
com a consagrada máxima de que ‘dinheiro é consequência’.
“Para mim, trabalho não deve ser um peso, mas quase um
hobby. E é assim que me sinto na Insecta. Frequentemente eu
tenho que trabalhar aos finais de mana, e isso é leve, eu me
divirto, tenho um brilho nos olhos quando trabalho. Eu nunca
conseguiria trabalhar com algo que não me encantasse, me
motivasse. Hoje em dia eu ganho menos do que antigamente,
mas sou muito mais feliz e realizada”, afirma Barbara.

Valor de mercado (R$ Bilhões)

Carine Wallauer/Divulgação Insecta Shoes

Insecta Shoes produz sapatos 100%
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Atualmente, o consumidor percebe se o que você está fazendo é algo extremamente comercial ou se é algo de essência e verdadeiro. “Isso para mim quer dizer se você vai ser
uma empresa que vai se tornar perene ou não. Por exemplo,
antigamente as empresas contavam as suas histórias, seja
em material de PDV, seja em divulgação de mídia social,
falando sobre a sua história. Isso tem que ser verdadeiro.
Temos casos em que foi inventado um propósito para uma
empresa que não era real, não foi por aquilo que a empresa
começou. E isso pode ser o fim de uma empresa”, adverte a
especialista em marketing.
Em suma, as empresas trabalham o seu propósito por dois
motivos. Por um lado, isso as torna muito mais competitivas.
Fazer isso engaja muito mais os colaboradores de uma empresa, pontua Jaime Troiano, presidente da TroianoBranding
e autor do livro As marcas no divã: uma análise de consumidores
e criação de valor, da Editora Globo. “É como se eles soubessem
que estão construindo algo maior do que as tarefas habituais
que conduzem. Mal comparando, é a diferença entre o pedreiro que diz estar assentando tijolos e o que diz que está
construindo a catedral. E maior engajamento significa maior
impacto no mercado e geração de negócios.” Por outro lado,
tem a relação com o consumidor, que não é mais enganado
por qualquer mensagem, segundo Filomena.
A Re-Ciclo nasceu com uma causa clara desde a sua origem.

É um negócio social que surgiu da insatisfação com a forma
como a gestão dos resíduos sólidos é realizada nos municípios,
especificamente Porto Alegre. Na capital do Rio Grande do Sul,
1,2 tonelada de resíduos são gerados diariamente, e 57% desse volume é resíduo orgânico que poderia ser compostado, ou
seja, transformado em adubo para ser reintroduzido ao solo,
afirma Natália Pietzsch, engenheira ambiental e mestre em
Engenharia de Produção. “A prefeitura encaminha esse resíduo para um aterro sanitário, fazendo 90 viagens diárias e
percorrendo 20 mil km todos os dias, o que causa um impacto
gigantesco ao meio ambiente, sociedade e cofres públicos (R$ 4
milhões ao mês).” Com a motivação de agir para resolver esse
problema, sem depender de política ou incentivos públicos, os
três sócios se juntaram para buscar uma solução proativa.
A saída encontrada foi realizar a coleta de resíduos orgânicos dos cidadãos, por meio de uma bicicleta. A Re-Ciclo recolhe os resíduos e os encaminha para a sua área de
compostagem, onde são transformados em adubo. No final
de cada mês, os clientes recebem parte do adubo gerado de
volta, ou uma muda de planta. “Entendemos ser necessário
resgatar o cultivo nos meios urbanos. Os clientes passam a
fazer parte de uma comunidade fechada onde informações
e dicas são trocadas pelo Facebook”, detalha.
Por isso, o propósito é bem claro: desviar os resíduos
orgânicos dos aterros sanitários e resgatar os processos de
compostagem e do cultivo de alimentos para as cidades.

A Re-Ciclo surgiu
da insatisfação
com a forma
como a gestão
dos resíduos
sólidos é realizada
nos municípios

Como trabalhar o conceito
A forma de comunicar esse objetivo ao consumidor depende muito da estratégia de cada empresa. É possível trabalhar isso falando da missão da empresa, que pode estar
espalhada pelo ambiente de trabalho, detalhada de forma
criativa no ponto de venda, nas mídias sociais ou no seu
próprio produto, sempre de uma forma adequada ao tipo
de veículo que está utilizando-a. “Mais do que tudo, o consumidor vai perceber pelo atendimento que vai receber.
Uma empresa que fala de beleza e saúde não pode ter no seu
atendimento pessoas mal-humoradas, que não se importam
com a sua própria apresentação. A própria equipe é a cara,
a imagem do propósito dessa empresa. E isso tem que ser
compatível, senão fura. É nessa hora que o consumidor pensa: espera aí, essa empresa fala uma coisa, mas faz outra”,
assegura a especialista em marketing. O propósito tem que
permear comunicação, atendimento e produto. É o conjunto
disso que faz o negócio ficar mais consistente.
Primeiro, tem que ser de cima para baixo. “Você tem que

Filomena Garcia
Sócia-diretora
do Grupo
Cherto

“

Nas áreas de beleza, saúde e
educação, bem como segmentos
de moda, há mais marcas se
mostrando com propósito forte. Há
um enorme espaço para outros
segmentos. A área de serviços pode
crescer bastante nesse sentido.

”

utilizar isso na cultura da empresa, nas atitudes, nas formas
de lidar com a equipe, na forma de comunicar as suas metas
financeiras, fazer com que as pessoas sejam envolvidas na
entrega desses objetivos”, opina Filomena. Uma forma interessante é criar grupos dentro das empresas para discutir
novas ideias para se chegar melhor a esse propósito, sugere
a sócia do Grupo Cherto: “Se as pessoas também participam
da construção, de melhorar e fazer com que esse propósito
seja alcançado mais rápido, elas acabam internalizando isso
como se de fato fosse delas mesmas”.
Jaime Troiano, da TroianoBranding, também elenca,
em primeiro lugar, que o propósito seja trabalhado com
o absoluto e total comprometimento da alta gestão. “Em
segundo lugar, com a disseminação do que é o propósito
para todos os colaboradores. E para isso, os profissionais
de RH são tão ou mais importantes do que a equipe de
marketing”, expõe.
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“É esse propósito que nos move. Sem ele, a Re-Ciclo não
teria razão para existir. Com esse propósito bem definido,
cidadãos que também se identificam com ele percebem a
oportunidade de serem agentes de um impacto positivo ao
meio ambiente, através de suas próprias ações, seja enviando os resíduos para o serviço de coleta e compostagem da
Re-Ciclo, seja adquirindo um minhocário ou realizando um
de nossos cursos para fazer o processo de compostagem em
sua própria casa”, discorre a engenheira.
Atualmente a empresa tem 124 associados, 110 em Porto
Alegre e 14 em Tramandaí e Imbé. Na capital gaúcha, atua
em 21 bairros da zona central, desde Navegantes até a região que engloba Azenha e Menino Deus.
A empresa vem colhendo muitos frutos a partir do trabalho
realizado: em 2016, conquistou o Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade da Virada Sustentável de Porto Alegre, na categoria
Setor Privado, e foi selecionada para o programa de mentoria
de Negócios de Impacto Social (NIS) do Sebrae, o Agir. Para este
ano, a Re-Ciclo foi uma das três empresas selecionadas em todo
o país para participar do programa de mentoria da Abellha,
aceleradora de NIS. Além disso, duas integrantes da equipe trabalham na expansão do negócio no Litoral.

Divulgação/Grupo Cherto

Gestão
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mais

mais & menos

Consumo / Brasileiro é o
2º mais engajado do mundo
Segundo o estudo Consumidor conectado:

Roubos
Conforme pesquisa da FreightWatch International,
das cargas roubadas não
são recuperadas no Brasil. Os produtos mais
visados são alimentos e bebidas, eletrônicos
e produtos agrícolas, mas varia por estado.
Na região metropolitana de Porto Alegre, por
exemplo, o roubo de combustíveis foi o que
mais aumentou no terceiro trimestre de 2016.

55%

compreendendo a jornada para o engajamento,
realizado pela Affinion em conjunto com a
Oxford Brookes University, os brasileiros
estão em 2º lugar na lista de consumidores
mais engajados, ficando inclusive acima da
média global. Foram entrevistados mais de
18 mil consumidores – 12 países responderam sobre bancos e telecomunicações e 13 países falaram sobre o segmento
varejista. O objetivo do levantamento é entender o que influencia no engajamento dos consumidores em relação a uma marca. A pesquisa aponta que o
engajamento do consumidor costuma se iniciar em função de elementos racionais e, à medida que o compromisso e a fidelidade avançam, as emoções
ganham mais espaço, o que dificulta para uma marca conquistar o engajamento do consumidor. A Turquia, o Brasil e os Estados Unidos foram os países com melhores índices. Já Dinamarca, Finlândia e Noruega foram os que
apresentaram os menores números. Em relação aos segmentos pesquisados,
o estudo aponta que os consumidores costumam ser mais fiéis aos bancos e
às telecomunicações. No varejo isso pouco acontece, porque há uma facilidade maior em trocar de marca.

Consumidores
A confiança do consumidor brasileiro subiu.
A Nielsen divulgou que o país alcançou
pontos no 3º trimestre de 2016, dez a mais
do que no 2º trimestre. Mesmo com a recuperação, o número ainda está abaixo da
linha de otimismo do índice de confiança.

84

Preocupação
Em novembro, uma pesquisa da Ipsos
aponta que em cada 10 brasileiros estão
preocupados com o futuro do país. Os sentimentos de preocupação e revolta aumentaram para 60% e 26%, e o otimismo caiu
para 7%. Outros 89% acreditam que o país
está no rumo errado e 52% veem a atuação
do presidente como ruim ou péssima.

6

casamentos duram mais
No Rio grande do sul
Através de estatísticas do registro civil de 2015, o Instituto Brasileiro de

Longevidade

Comportamento /

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em novembro que a
expectativa de vida do brasileiro nascido em
2015 é de
anos, três meses a mais
do que em 2014. Os acidentes de trânsito e
a violência são o que mais afasta o Brasil da
expectativa registrada em países desenvolvidos. Na pesquisa, o Rio Grande do Sul tem
a quinta maior expectativa de vida do país,
alcançando a marca dos 77,5 anos.
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Uma pesquisa da Morar Consulting e da Vrge
Analytics mostra que todas as gerações pretendem abrir um negócio nos próximos 10
anos. Foram mais de 7 mil entrevistados em
12 países, das gerações Y, X e Baby Boomers.
A liberdade é a principal motivação e o que
pesa mais na decisão é a flexibilidade, com
35%. Entre eles,
disseram que a tecnologia tornou mais fácil iniciar um negócio.

85%
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75,5

Empreendedorismo
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Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Rio Grande do Sul e o Piauí são
os estados que possuem o maior tempo médio de duração dos casamentos.
Enquanto a média nacional é de 15 anos, os dois estados alcançaram 18 anos.
No RS, 37,69% dos casamentos só chegaram ao fim após 20 anos ou mais
e apenas 7,82% dos matrimônios no Estado terminaram após um ou dois
anos. Entretanto, como os dados levam em consideração somente a data do
casamento e a data da escritura do divórcio, o
estudo não mostra o tempo total em que o casal esteve junto, o que pode representar que o
número não tenha uma real ligação com matrimônios duradouros. Além disso, o IBGE apurou
que os divórcios no Brasil caíram 3,6 % em 2015.
Segundo o levantamento, os casamentos no país
costumam ter um fim quando o casal está na
faixa dos 40 anos e tem filhos pequenos.

tem a melhor reputação no mundo

A cidade de Sydney, na Austrália, é a localidade com a me-

lhor reputação do planeta, segundo a pesquisa As cidades
de melhor reputação no mundo, organizada pelo Reputation
Institute. As outras cidades que estão no topo da lista são
Viena, na Áustria, em 2º lugar, e Zurique, na Suíça, em 3º.
O Brasil consta com uma representante, que neste ano não foi
tão bem: o Rio Janeiro caiu cinco pontos no ranking e ficou em
54ºlugar, penúltima colocação. A reputação é medida por uma
avaliação emocional e outra racional. Questões como se o local é uma bela cidade, se oferece um ambiente seguro
para moradores e visitantes e se é dirigido por líderes respeitáveis influenciam na pontuação. O estudo contou com
mais de 36 mil avaliações e levantou dados sobre a percepção mundial de 55 cidades ao redor do globo. Os participantes eram dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia.
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Cidades / Sydney

Marcas / expansão

uma das estratégias vencedoras adotadas pelas empresas foi ampliar sua presença geográfica. Conforme
uma pesquisa realizada pela consultoria Interbrand,
as marcas mais resilientes são as que mantiveram
investimentos mesmo com as adversidades. Além da
expansão regional, as melhores estratégias levantadas
pelo estudo foram o investimento em um novo nicho,
apostando nas cidades pequenas e do interior; o início
de novas frentes de negócios, como serviços diferenciados, pacotes especializados e vendas na internet, e
a execução de manobras internas, como adaptação de
produtos e diminuição nos custos de processos. As empresas analisadas que adotaram essas medidas estão
presentes no ranking 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas
de 2016, divulgado em dezembro pela Interbrand. Invictas por três anos, as 5 primeiras colocadas são Itaú,
Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil. Já as novatas do ano foram a CVC e a Magazine Luiza, ocupando
a 22ª e 24ª posição. A soma do valor das 25 marcas da
lista evoluiu significativamente em 2016, chegando a
5,4% e quase batendo os 110 bilhões de reais.

Percepção / Brasil em 6º lugar no Índice
da Ignorância Segundo o estudo Perigos da
Percepção, elaborado pela Ipsos, o Brasil é o 6º
país no ranking Índice da Ignorância, que detalha
a distorção entre a percepção e a realidade
social da população de cada país. Entre os
primeiros colocados estão Índia (1º), China (2º),
Taiwan (3º), África do Sul (4º) e EUA (5º). Por outro
lado, as nações que foram mais precisas em suas
respostas foram Holanda, Grã-Bretanha, Coreia do
Sul, República Tcheca e Malásia. O estudo sugeriu
ainda que as pessoas no mundo todo se acham
mais intolerantes e infelizes do que realmente são.
A maioria das nações aceita melhor questões
consideradas tabus, como a homossexualidade,
o aborto e o sexo antes do casamento do
que imaginam. Além disso, todos os países
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para vencer a crise
Durante o período turbulento da economia no Brasil,

141

participantes acham que sua população é menos
feliz do que afirma ser. Para a realização da
pesquisa, a Ipsos entrevistou em novembro 27,5
mil pessoas em 40 países, incluindo o Brasil.
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Flávio Neves/Sesc
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a Música de concerto
invade Pelotas
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Grandes nomes da música de concerto estarão em Pelotas, entre 16 e 27 de janeiro, durante o 7° Festival Internacional Sesc de Música. O evenestival internacional do
to, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, contará
com uma série de apresentações gratuitas em diversos
Sesc terá programação
locais da cidade, além de 23 cursos ministrados por promusical intensa, de 16 a
fessores de 14 nacionalidades. “Esperamos um público
superior a 20 mil pessoas”, estima o gerente de Cultura
27 de janeiro, com série
do Sesc-RS, Silvio Alves Bento.
de concertos e cursos
Os espetáculos, segundo ele, são compostos exclusivamente por um repertório de música de concerto. “A cada
gratuitos em diversos
ano, buscamos qualificar ainda mais o corpo docente, inlocais de Pelotas
tegrando profissionais de outros países”, garante Bento.
Nesta edição, o público poderá conferir uma noite dedi-

Inscrições para o Circuito Verão Sesc de Esportes Interessados em participar das disputas de beach

cada ao Tango, com o Quinteto Oblivion e a Ópera Missa do Orfanato da Ufrgs, além de outras apresentações
que contemplarão um encontro da Orquestra Unisinos/
Anchieta com o Grupo Quartchêto e ainda o Grupo PianOrquestra. “Será mais um janeiro sonoro, para conviver
com músicos, participar de concertos e recitais em vários
espaços.” Outro destaque, conforme ele, será o concerto
de encerramento com execução da obra Carmina Burana, de Carl Orff, que terá participação de orquestra, coro
adulto e solistas.

soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete e handebol de areia já podem se inscrever no 16º Circuito
Verão Sesc de Esportes. A competição, iniciada em
janeiro, também conta com a modalidade de câmbio de areia misto para pessoas acima de 50 anos.
Os vencedores das fases municipais passam para a
final que será em Torres nos dias 11 e 12 de março
de 2017. O evento, realizado pelo Sesc, em parceria
com prefeituras e clube sociais, busca promover o
bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo e da comunidade em geral.

O objetivo do evento é incentivar o desenvolvimento
da produção musical, fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. “Uma das ações é o que chamamos
de Festival na Comunidade, onde levamos uma programação de recitais a diferentes pontos, favorecendo o acesso
à música de concerto e contribuindo em parte para a formação de plateias”, orgulha-se Bento.
Uma das bases do festival é o seu caráter fortemente pedagógico. “Desenvolve-se a partir do eixo de ensino
e troca de experiências entre alunos e professores. Esse
processo visa à qualificação dos profissionais de música
e possibilita à comunidade apreciar uma programação de
alto nível técnico e artístico”, explica o gerente.
No campo sociocultural, a iniciativa proporciona uma
integração entre professores, alunos e a sociedade. “Os
recitais na comunidade são ações que preconizam essa
aproximação com a linguagem da música de concerto,
que tradicionalmente não tem o mesmo espaço na programação midiática das rádios e TVs. Sentimos a felicidade e o prazer das pessoas quando ouvem uma boa música”, complementa.
Além de oferecer apresentações com entrada franca, a
instituição convida os pelotenses a serem solidários. Basta
doar um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação
será direcionada às entidades sociais cadastradas junto ao
Programa Mesa Brasil Sesc. Ingressos para o Theatro Guarany devem ser retirados antecipadamente no Sesc Pelotas
(R. Gonçalves Chaves, 914), de segunda a sexta-feira, das
8h às 20h, e sábado, das 8h às 12h. Confira a programação
completa em www.sesc-rs.com.br/festival.

Estação Verão Sesc movimenta praias gaúchas
Veranistas e moradores do litoral do Rio Grande do Sul
contam com uma série de atividades de lazer, cultura,
saúde, recreação e esporte. O 14º Estação Verão Sesc,
promovido pelo Sistema Fecomércio-RS, acontece até
18 de fevereiro nas praias do Balneário Pinhal, Cidreira,
Tramandaí, Atlântida Sul, Torres, Cassino, Laranjal, São
Lourenço do Sul, Imbé e Atlântida. Entre as programações estão jogos com empréstimo de materiais quick
massage, aulões de ritmos e treinamento funcional,
entre outras ações. Além disso, os participantes contarão com cinema de rua. Nas Casas Sesc também é
possível fazer o empréstimo de cadeiras anfíbias, que
possibilitam que cadeirantes e pessoas com dificuldade
de locomoção tomem banho de mar com segurança.

agenda de eventos
16 a 27/Jan
Festival de música em Pelotas
Consolidado em Pelotas, a 7ª edição do Festival
Internacional Sesc de Música ocorre de 16 a 27/1.
Saiba mais em www.sesc-rs.com.br/festival.

Até 28/Fev
Atividades do Estação Verão
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Participação da comunidade
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O 14º Estação Verão Sesc conta com atividades
gratuitas de cultura, lazer e esporte em praias
gaúchas dos litorais Norte e Sul até 28/2. Confira a
programação em www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

35

consumo
©iStock.com/Gpoint Studio

Quem é o idoso hoje?
texto Micheli Aguiar
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Há muito que o estereótipo clássico do idoso já não cabe na rotina de quem passou dos 60. Bengala,
crochê e atividades mais tranquilas muitas vezes estão distanudanças no estilo e
tes de quem chegou à chamada melhor idade. Há quem não
goste do termo e até diga que é pejorativo, mas o fato é que o
na forma de ver a vida
idoso de hoje tem vivido mais, com mais qualidade e vida mais
também interferem nos
ativa. Se em 2015 o Brasil tinha 19,6 milhões de pessoas com
mais de 60 anos, em 2050 terá três vezes mais. A projeção do
hábitos de consumo de
IBGE mostra que um terço da população, ou seja, 66,5 milhões
quem já passou dos 60
de pessoas, chegará a essa faixa etária nos próximos 35 anos.
Com experiência e tempo, o novo idoso não aceita ser
apenas mais um nem ser mal atendido. Uma pesquisa feita
pela SeniorLab – empresa dedicada em buscar dados sobre
o comportamento da terceira idade, chamada por ela de 60+
– mostra as peculiaridades desse consumidor. O idoso de
hoje faz escolhas ponderadas, 70% não compram por impulso, não veem no preço o principal atributo e não são fiéis a
marcas. Eles sabem o que querem e valorizam o bom atendimento, a paciência do vendedor e a qualidade do serviço.
“O novo idoso não é apenas um. São muitas pessoas. Cada

NOVAS DESCOBERTAS
O idoso de hoje, assim como o jovem, está sedento por novas descobertas. Se no passado a família era a prioridade em
todas as tomadas de decisões, por exemplo, agora essa preocupação diminui. Viajar se torna uma opção possível, assim
como aprender um novo idioma – aliás, duas coisas que os especialistas dizem fazer muito bem para o cérebro e para a memória. Com isso, um novo nicho se abriu. Grandes empresas
da área de intercâmbio, como Egali e Central do Intercâmbio,
por exemplo, já têm planos específicos para a terceira idade.
Na CVC, maior operadora de turismo da América Latina, 8%
dos clientes de intercâmbio vivem a terceira idade.
Para viajar a novos países, o jeito tem sido aprender novas
línguas. “O que eu vejo em sala de aula é um idoso que está
ali porque quer aprender o idioma porque ele vai viajar. Há
alunos que estão ali para não deixar a mente parada, mas a
maioria quer experimentar esse novo mundo”, conta Mariana Trapp, professora de inglês para terceira idade do Senac
24 horas, de Porto Alegre, uma das unidades do Senac que
oferecem curso de idiomas no Estado. “O ritmo de aprendizagem de quem já passou dos 60 é mais lento, mas eles estão
mais dispostos a aprender do que os jovens. Estão em sala de
aula porque querem e não porque precisam”, destaca.
As exigências dessa nova geração de idosos também chegam à moradia. Hoje em dia, já é possível encontrar locais
diferentes dos tradicionais lares de idosos e casas de repouso.
Com conceito de condomínio residencial para idosos, negócio
bem difundido em países como nos Estados Unidos, na Ingla-

terra e na Holanda, esses novos empreendimentos oferecem
toda a infraestrutura e serviços especializados para o idoso,
com o diferencial de serem semelhantes a um hotel com arrumação dos apartamentos e troca de roupas de cama e banho.
“Pesquisamos essas operações, considerando características que pudessem ser customizadas à cultura brasileira.
Decidimos investir no atendimento do mercado. Oferecemos
um condomínio residencial com acomodação que pode ser
decorada de acordo com o gosto do morador, alimentação
balanceada caseira, com cardápio assinado por nutricionista,
serviços de hotelaria, equipes de saúde e bem-estar visando
à saúde física, mental e à sociabilidade dos moradores”, explica Marco Antonio Sachet, diretor do Menino Deus Sênior,
com operação há 50 anos em Porto Alegre, e do Sinfonia Hotel Residência, que começou operação em Novo Hamburgo,
em novembro. O grupo também opera dois residenciais para
idosos no Paraná.
ATENÇÃO E CARINHO
Segundo o IBGE, para quem tem hoje 60 anos a expectativa média de vida é de 81,9 anos. Para quem tem 70, segundo
as estatísticas, 84,3 anos. Já para os mais de 80, os planos
podem ser feitos para pelo menos mais 10 anos. “Morando
com os filhos, às vezes, eles não têm com quem ficar em algumas horas do dia. Procuramos atingir esse público. Dar
a eles qualidade e atividade em horas em que ficariam sozinhos”, explica Délcia Marisa Krutzmann, da Cuidadores.
A casa de convivência oferece oficinas de culinária, jogos,
terapia ocupacional e espaço para artesanato. Inaugurado
em janeiro deste ano, o local atende mais de 30 idosas por
semana. “Nosso objetivo é exercitar a convivência, a coordenação motora e a memória das idosas.”

Idosos e a internet
15,3% das pessoas acima de 60 anos estão no Facebook
63,7% possuem smartphone
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um está fazendo a sua revolução”, afirma Martin Henkel,
consultor e cofundador da SeniorLab.
Ser independente na terceira idade também é sinônimo
de usar novas tecnologias. Para estar inserido no universo
online, os idosos têm perfil no Facebook e grupos no WhatsApp e compram por e-commerce. Dos cerca de 10 milhões de novos compradores online no último ano, 2 milhões têm mais de
65 anos, conforme levantou a pesquisa da Associação Brasileira
de Comércio Eletrônico. “O e-commerce dos 60+ cresce e já participa de uma fatia importante do mercado que tem uma renda
anual de mais de R$ 300 bilhões, considerando apenas quem já
está na internet. O potencial total dessa população é de mais de
R$ 700 bilhões”, estima Henkel.
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89% dos que têm smartphone usam WhatsApp
83% acessam a internet todos os dias, ficando em média 57
minutos conectados
Fonte: SeniorLab
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seNAC
Para conquistar
o mundo
Dominar um segundo idioma é de fundamental importância para o indivíduo e para a sociedade.
Empresas brasileiras têm perdido competitividade em função
lém de ser um diferencial
de existirem poucos falantes de línguas estrangeiras, e pesquisas apontam a falta do conhecimento em uma segunda línno mercado de
gua como um dos gargalos para o desenvolvimento do país.
trabalho, o domínio
Ser fluente em inglês pode ser determinante para que seu
salário seja maior, segundo um levantamento com base na
de segunda língua
Pesquisa Salarial, feita pelo site Catho. Um profissional em
desenvolve consciência
cargo de coordenação, por exemplo, ganha 61% mais que uma
pessoa na mesma função, mas que tem apenas o conhecimenglobal, preparando
to básico da língua.
Mesmo programas governamentais de incentivo à eduo cidadão para a
cação apresentam dificuldades em sua execução em função
diversidade cultural
dessa deficiência. Como, por exemplo, o Ciência sem Fronteiras, em que boa parte do recurso disponível não foi aplicado
porque não havia número suficiente de estudantes habilitados para estudar no exterior, por não terem fluência em uma
segunda língua, conta Carla Cassol, coordenadora de Internacionalização do Senac-RS. “Além de proporcionar melhor colocação no mercado de trabalho, que hoje exige essa compe-

O Senac-RS
realizou em
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agosto a
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primeira edição
do Spelling Bee,
um campeonato
de soletração
que reuniu
24 unidades
do Estado

38

João Alves/Divulgação Senac-RS

A

Competições Senac de Educação Profissional
O Senac-RS conquistou três medalhas de ouro nas

Craques em soletrar
Em agosto de 2016, foi realizada a primeira edição do
Spelling Bee, um campeonato de soletração, que promoveu a
prática da língua inglesa de forma lúdica. O projeto reuniu representantes de escolas da capital e do interior. Para chegar à
final estadual, os alunos participaram das etapas escolares em
suas respectivas unidades educacionais. Participaram cerca de
3 mil estudantes dos cursos de idiomas de 24 unidades do Senac-RS no Estado. Para este ano, a instituição planeja realizar
a segunda edição do Spelling Bee e ainda lançar o programa de
intercâmbios corporativos, segundo Carla.

Competições Senac de Educação Profissional. De forma
inédita, os três representantes gaúchos, Vitória Menezes,
Júlia Ribeiro e Gérson Nunes, ficaram em primeiro lugar
nas provas de Cabeleireiro, Cuidados de Saúde e Apoio
Social e Cozinha, respectivamente. Vitória e Júlia foram
premiadas em novembro. A medalha de Gérson foi obtida em dezembro. Agora, os três irão competir na WorldSkills 2017, que acontecerá em Abu Dhabi, no Emirados
Árabes, de 14 a 19 de outubro. Realizado a cada dois
anos, o evento é a maior competição de educação
profissional do mundo.
Vestibular Complementar de Verão 2017 Ainda é
possível se inscrever para o Vestibular Complementar
de Verão da Faculdade Senac Porto Alegre. As primeiras provas do ano ocorrem em 10 e 24 de janeiro, às
19h30min, sendo possível se inscrever até as 17h do
mesmo dia. Informações pelo telefone (51) 3022-9458.
Também estão abertas as incrições para o Vestibular
Complementar de Verão 2017 da Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas. A prova ocorre em 19 de janeiro, na
própria faculdade (r. Gonçalves Chaves, 602) e tem duas
opções de horário, às 10h e às 19h30. Informações:
(53) 3225-6918. Inscrições: www.senacrs.com.br/vestibular

agenda de eventos
16 a 18/Jan
Oficina de penteados em Caxias do Sul
De 16 a 18/01 ocorre a Oficina de penteados, das
18h30min às 22h30min, no Senac Caxias do Sul
(avenida Júlio de Castilhos, 3.638). A atividade tem
desconto para portadores do cartão Sesc/Senac. Mais
informações pelo site www.senacrs.com.br/caxias ou

Cursos de idiomas
O Senac-RS oferece cerca de 9 mil vagas para cursos de
idiomas em todo o Rio Grande do Sul
As inscrições estão abertas em 32 unidades, que oferecem
turmas de língua estrangeira: inglês, espanhol, francês,
italiano e alemão, do nível básico até o avançado
Informações pelo site www.senacrs.com.br/idiomas

pelo telefone (54) 3225-1666.

14 e 15/Jan
Para fãs do jogo Counter-Strike
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tência, ser fluente em mais de um idioma amplia a capacidade
intelectual e desenvolve uma consciência coletiva, preparando o cidadão para a diversidade cultural”, acrescenta.
A instituição tem cursos intensivos e atividades voltadas
para o ensino e a prática de idiomas. Em 2016, a colônia de
férias de idiomas, que já ocorria em algumas unidades educacionais, tornou-se um serviço educacional que pode ser ofertado por todas as escolas do Senac-RS, sendo também estendido para as empresas. “Além das colônias de férias, também
temos os cursos de imersão, nos quais a comunicação oral é
privilegiada, proporcionando vivências com situações reais e
em diferentes contextos e ambientes, possibilitando ao aluno
desenvolver ainda mais a competência linguística comunicativa, cita a coordenadora de Internacionalização.
Em Lajeado, por exemplo, a Colônia de Férias terá hora
do conto, atividades físicas, festas a fantasia e exibição de
filmes. “Os momentos de aprendizagem são elaborados de
acordo com os interesses dos participantes, visando o alcance
dos seus objetivos pessoais e profissionais no aprendizado de
uma língua estrangeira”, destaca.
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O Senac São Luiz Gonzaga promove o 1º Campeonato Regional de Counter-Strike (CS 1.6) a partir das
14h de 14/jan. Informações em www.senacrs.com.br/
saoluizgonzaga ou pelo telefone (55) 3352-7398.
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O maior gasto dos brasileiros fora de casa é com cerveja, segundo pesquisa da consultoria especializada em varejo Kantar Worldpanel. Presente em ocasiões
cerveja é a bebida alcoólica
festivas, em momentos de descontração e relaxamento, é
uma bebida que combina com o clima tropical do país e as
preferida dos brasileiros e,
comidas brasileiras, e cujo setor vem passando por granjunto com os snacks, ocupa des transformações com o advento das marcas artesanais.
O Brasil, por exemplo, conta com mais de 300 cervejarias,
a liderança nos gastos
e 80 delas estão no Rio Grande do Sul.
fora de casa dentro do
O brasileiro é o 17º maior consumidor de cerveja no
mundo, com uma média de 82 litros por pessoa ao ano. No
território nacional
primeiro lugar, ocupado pela República Tcheca, esse número é de 143 litros por pessoa ao ano. A Alemanha, que
fica em segundo lugar, apresenta um índice um pouco me-

A

A cerveja é uma bebida feita a partir da fermentação
de cereais, principalmente o malte e a cevada. É a terceira
mais consumida no mundo inteiro, perdendo apenas para
a água e os chás. Sua origem remonta aos antigos sumérios, egípcios e mesopotâmios, estima-se que a 6000 antes
de Cristo. A notícia mais antiga que se tem da cerveja vem
de 2600 a 2350 a.C. Desta época, arqueólogos encontraram
menção no Hino a Ninkasi, a deusa da cerveja, de que os
sumérios já produziam a bebida.
A mais antiga lei que regulamenta a produção e a venda de cerveja, por exemplo, é a Estela de Hamurabi, que
data de 1760 a.C. Nela, se condenava à morte quem não respeitasse os critérios de produção de cerveja indicados. O
Código de Hamurabi também estabelecia uma ração diária
generosa de cerveja para o povo da Babilônia: dois litros
para os trabalhadores, três para os funcionários públicos
e cinco litros para os administradores e o sumo sacerdote.
Ao mesmo tempo, era rigoroso, permitindo o afogamento
do cervejeiro no líquido, se ele estivesse ruim.
Na Idade Média, várias ervas começaram a ser empregadas nos mosteiros para aromatizar a bebida, como
o louro, a sálvia, o gengibre e o lúpulo, este utilizado até
hoje para dar o gosto amargo e introduzido no processo de
fabricação da cerveja entre os anos 700 e 800. A levedura
entraria na composição mais tarde, com as descobertas do
cientista Louis Pasteur.
Modo de preparo
Ceva, breja, birra, loira, não importa como se chame, ela é
feita, em geral, de água, uma fonte de amido (malte de cevada,
na maior parte das vezes), levedura e lúpulo. A fórmula básica
é extrair os açúcares dos grãos (normalmente cevada) para que
a levedura possa transformá-la em álcool e CO2, criando cerveja. O processo começa com os grãos, geralmente de cevada
(embora, às vezes, trigo, centeio ou outros semelhantes). Eles

Produção sofreu baixa
A produção brasileira de cerveja industrial caiu cerca de
20% em 2015, na comparação com o ano anterior. A redução
de renda do brasileiro, que diminui o seu poder de compra,
está diretamente ligada ao consumo de bens como a cerveNo Brasil, o interesse dos consumidores
pelas cervejas artesanais tem crescido ao
longo dos últimos anos
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História milenar

são colhidos e processados por meio de um processo de aquecimento, secagem e quebra. O objetivo principal de maltagem é
isolar as enzimas necessárias para a fabricação de cerveja.
Os grãos passam então por um processo conhecido como
trituração, em que eles são embebidos em água quente, por
cerca de uma hora. Isso ativa enzimas que causam a liberação e quebra dos açúcares. Feito isso, é hora de drenar a
água do mosto que agora está sacarizado. O mosto é cozido
por cerca de uma hora, enquanto o lúpulo e outras especiarias são adicionados várias vezes. Eles fornecem amargor,
para equilibrar todo o açúcar, e dão sabores diferenciados,
também atuando como um conservante natural.
Depois de resfriado e filtrado, o mosto é colocado em
um recipiente de fermentação e a levedura é adicionada.
O líquido é armazenado por algumas semanas à temperatura ambiente (no caso das ales) ou muitas semanas em
temperaturas frias (no caso de lagers), enquanto o fermento cumpre sua função. A levedura “come” todo o açúcar no
mosto e deixa CO2 e álcool como produtos residuais. Depois
disso, basta gaseificar e engarrafar.

©iStock.com/Anzel

nor: aproximadamente 110 litros por pessoa ao ano. O setor cervejeiro representa 1,6% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro e é responsável por 2,2 milhões de empregos, isso só na indústria.
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ja e, por consequência, à sua produção (relação de oferta e
demanda). No primeiro semestre de 2016, segundo dados da
Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a queda continuou, só que menos acentuada: -2,2%, em relação ao mesmo
período de 2015. O consumidor tem optado por embalagens
individuais, com indicação de migração do consumo para o
domicílio. Essa migração de tipo de embalagem (preferência
pelo vidro não retornável e pela lata) e tipo de consumo se
dá, principalmente, pela queda de renda disponível, motivada pela crise econômica.
As cervejas especiais, no entanto, tiveram uma alta no
mercado: conforme estudo da Mintel, suas vendas tiveram
uma alta de 36%. O consumo desse tipo de cerveja se baseia
em um novo hábito, em que se bebe menos, mas com maior
qualidade. De acordo com o relatório do Sebrae Inteligência Setorial, 88% dos consumidores das cervejas gourmet
são homens, 69% têm nível superior cursado, e a média de
idade desses consumidores está entre 25 e 31 anos.
Muitas cervejarias artesanais têm surgido no país. Em
Porto Alegre, o bairro Anchieta se notabilizou pelo boom de
marcas que são produzidas lá, algumas delas já premiadas

por sua qualidade em concursos do gênero. Especialistas
alertam, contudo, que as marcas vêm e vão com grande
velocidade, pois há dificuldades em ingressar nos grandes
mercados, competindo em preço com marcas mais consagradas e modelos artesanais de grandes cervejarias, com
custo de produção mais baixo.
Propriedades nutricionais
A cerveja contém lactoflavina e ácidos que auxiliam
no sono, desde que o consumo tenha sido feito com moderação. Seu consumo tem gordura zero e reduz o risco de
doenças cardíacas de 25% a 45%, aumentando o bom colesterol. As mais escuras, por exemplo, contêm ferro, que é
essencial na distribuição do oxigênio por meio do sangue e
ajuda a combater a anemia. Segundo pesquisadores, consumo moderado é até duas latas por dia. O motivo pelo qual
seus consumidores a preferem, todavia, está mais ligado à
psicologia do que à medicina: segundo pesquisa do Ibope,
a cerveja é a bebida preferida para dois em cada três brasileiros para as comemorações com a família e os amigos.
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CURIOSIDADES

Domínio de mercado

Navegantes cervejeiros

Garrafa marrom

As quatro maiores fabricantes da

Durante as viagens britânicas para a

A maioria das cervejas é comer-

bebida do país (Ambev, Schincariol,

Índia, as cervejas estragavam devido

cializada em garrafas de vidro na

Cervejaria Petrópolis e Heineken)

ao tempo no navio. Os produtores

cor marrom. Isso ajuda a proteger o

respondem por cerca de 96% das

passaram a adicionar mais álcool e

líquido dos raios ultravioletas, evitando

vendas. O Brasil é o quarto maior

lúpulos à bebida, tornando-a mais

a oxidação, que pode ser percebida

mercado de cervejas do mundo.

amarga e forte. Surgia a India Pale Ale.

tanto no sabor quanto no aroma.

Tramita no Senado projeto de lei que institui o
contrato de trabalho intermitente. Entende-se
por intermitente o trabalho descontínuo, que
cessa e recomeça por intervalos. A legislação trabalhista brasileira é silente sobre essa
modalidade de contrato, que é comum em
outros países. O projeto prevê a contratação
de empregados por hora de trabalho e em
escala móvel, variando a jornada em função
da necessidade de se contar com a presença do
empregado no estabelecimento. Os empregados serão remunerados somente quando
convocados a trabalhar.
Com efeito, busca-se dar ossatura jurídica a
uma modalidade de contratação em que não
há a necessidade de presença do trabalhador
durante as 44 horas semanais, situação muito
comum nos ramos de bares e restaurantes;
nas demandas extras do comércio aos finais
de semana e nos períodos de festas; em feiras,
congressos e eventos; nos jogos esportivos; na
atividade jornalística e nas corridas de cavalo
com captação de apostas.
De outra parte, este tipo de trabalho flexível
e intermitente é acessível aos estudantes que

procuram conciliar estudo e trabalho; para
aposentados que buscam voltar ao trabalho;
para mães que se dedicam em parte do dia
ao cuidado e à administração da agenda de
filhos; para jovens à procura do primeiro
emprego e para aqueles que querem adquirir
experiência profissional.
Na Comissão de Assuntos Sociais foi apresentado substitutivo que adota a mesma redação
do Código do Trabalho de Portugal, dispondo
que em estabelecimentos que demandem trabalho intermitente com descontinuidade ou
intensidade variável as partes podem acordar
que a prestação do trabalho seja intercalada
por um ou mais períodos de inatividade.
Uma das grandes distorções nas contratações por dia e que não parece resolvida pelo
projeto ou substitutivo é o cálculo do repouso
semanal remunerado. Pela legislação geral o
empregado tem direito a um dia de repouso
semanal, mesmo que tenha trabalhado em
apenas um dia na semana. No trabalho intermitente o Repouso Semanal Remunerado deve
ser proporcional à média dos valores recebidos na semana dividida pela semana cheia.
Como vimos, trata-se de inteligente adequação da lei à realidade, considerando novas
formas de trabalho e de desenvolvimento
da atividade econômica, com geração de
empregos e postos de trabalho, o que merece
atenção e resposta legislativa.
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O contrato de trabalho intermitente
ficou de fora do projeto de lei da minireforma trabalhista encaminhado pelo Executivo
ao Congresso Nacional no final de dezembro. A matéria, contudo, segue em debate
nas casas legislativas.

Lúcia Simon

visão Trabalhista

Contrato de trabalho
intermitente
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Flávio Obino Filho
Advogado trabalhista-sindical da Fecomércio-RS
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A música como
negócio

Janeiro 2017

texto Micheli Aguiar
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Um dos segredos para o sucesso de um negócio é saber exatamente quem é o público-alvo. Em áreas
de atuação segmentada, como no caso das lojas de instruojas de instrumentos musicais
mentos musicais, por exemplo, ainda é preciso muito conhecimento técnico. Afinal, os clientes são em sua maioria
focam no atendimento
músicos ou pessoas que têm a primeira arte como foco de
especializado e no e-commerce
trabalho ou lazer. Nesse caso, a harmonia não deve vir só da
música, mas de tudo que envolva o negócio.
para competir e crescer em um
Com experiência em outras lojas da área, em 2006, três
momento difícil
ex-colegas de Novo Hamburgo resolveram investir em uma
loja de instrumentos musicais para atender uma clientela
mais exigente, que busca produtos de qualidade e orientação especializada no momento da compra. Foi com esse foco
que surgiu a Toda Música. “No início, ocupávamos uma loja
de 90m², com pouquíssimos itens, e atendíamos clientes com
quem já tínhamos relacionamento. Hoje, a loja ocupa um to-

Com a economia brasileira desafinada nos últimos anos
e o dólar em alta, o setor de instrumentos musicais, que tem
90% dos produtos vindos de fora do Brasil, não tem tido dias
fáceis. Para se ter uma ideia, de acordo com dados da Associação Brasileira de Música (Abemúsica), em 2015, o faturamento do setor teve uma queda de 15%. Para 2016, a expectativa é
de que a tendência negativa se mantenha ou até piore. “O aumento de impostos sobre a importação dificultou ainda mais
o cenário”, desabafa Mathias Vogt Barden, 38 anos, proprietário da MVB Instrumentos Musicais, de Santa Cruz do Sul.
Tramita no Senado um projeto sobre a isenção de imposto sobre a importação de produtos musicais e acessórios,
mas a discussão está parada desde maio de 2015. Enquanto
não houver definição sobre uma possível isenção, o jeito é
se adaptar à nova realidade do país. “Inicialmente cortamos
custos. Nós diminuímos o quadro de funcionários, mudamos
de endereço e também investimos em treinamento de nossa
equipe”, conta Mathias.

Com mais de 5 mil produtos, Toda Música
vende também por e-commerce
Músico, Mathias abriu a MVB Instrumentos Musicais no
ano 2000, aceitando instrumentos usados como forma de
parte do pagamento do produto novo. Algo que nos dias de
hoje, com o mercado em recessão, tem ajudado muito nos negócios. Com mais de 2 mil produtos à venda, ele investe no
e-commerce. “Na internet, a maioria dos clientes é de outros
estados. Nosso conhecimento na área, honestidade e uma boa
assessoria jurídica e contábil ajudam muito também.”
Desde 2005, Mathias desenvolve e fabrica sistemas de
som para as áreas de sonorizações de shows, bandas, igrejas, teatros, som ambiente para empresas e escolas. A MVB
Sistemas Acústicos é, hoje, a que mais gera rentabilidade,
segundo o empreendedor. “Uma fábrica precisa de uma loja
para vender e vice-versa. Na época, não havia empresas que
atendiam as lojas nessa área. Investi em estudos e equipamentos específicos, e hoje a MVB Sistemas Acústicos é reconhecida em todo o Estado”, orgulha-se.
DE PAI PARA A FILHA
Em Santa Maria, no centro do Estado, o Consulado da Música é um exemplo de comércio em família. Há quatro anos,
quando o patriarca e fundador do negócio faleceu, Renata
Carlos Ferreira assumiu o comando da loja especializada em
instrumentos musicais. Aos 25 anos, a jovem percebeu que
era preciso fazer “algumas mudanças” para manter o negócio. “A Consulado é uma reformulação da antiga loja pioneira
no ramo aqui em Santa Maria, a Pop Laser, que foi fundada
pelo meu pai há uns 20 anos. Os instrumentos, CDs e acessórios para instrumentos musicais dominavam 90% da loja”,
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tal de 400m² para expor mais de 5 mil produtos e clientes de
todo o país devido ao e-commerce”, conta o administrador
Fernando Agostini, 29 anos.
Funcionando fora do eixo de grandes comércios, mas
em uma área bem movimentada de Novo Hamburgo, a Toda
Música oferece desde instrumentos musicais a áudio profissional e iluminação com canhões de LED, lasers e máquinas
de fumaça. “Nosso grande diferencial é o relacionamento
com o cliente. Temos o músico profissional que afina seus
laços com o vendedor em função da frequência com que
vem à loja até o músico amador que desenvolve um laço de
confiança com o vendedor, e a compra acaba por ser descontraída e prazerosa”, orgulha-se Fernando.
Os proprietários investiram em uma divulgação diferente
do negócio. Além das redes sociais e da publicação de anúncios
em jornais e rádios locais, a Toda Música pode ser conhecida
pela Clotilde, uma Kombi 1971 estilizada. “Levamos a Clotilde a
eventos sociais, culturais, escolas e eventos beneficentes, juntamente a um equipamento de som de qualidade, para promover a música e despertar nas crianças a vontade de aprender
algum instrumento. As pessoas também podem entrar para
fazer fotos. É bem interessante”, conta Fernando.
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conta Renata. Para superar a crise que o negócio
enfrentava foi preciso renovar. “Hoje, a loja é basicamente formada por linha de presentes e personalizados, pois a venda de instrumentos caiu e acabamos tendo que recorrer a outros produtos. Os CDs
e DVDs foram retirados, dando espaço para o nosso
carro-chefe, as canecas personalizadas que produzimos aqui mesmo. Trabalhamos também com camisetas, quadros e almofadas, entre outros.”
Todavia, a Consulado da Música não se desfez
por completo da essência do seu fundador. Ainda
comercializa instrumentos, mas em menor número. “É difícil agradar a todos. Nem sempre trabalhamos com a marca que o cliente procura ou
temos o instrumento disponível na loja. Instrumentos demandam espaço e hoje está muito difícil
trabalhar só com isso”, afirma.
Para fidelizar os clientes, além de trabalhar com
funcionários que entendem da temática musical e geek, a loja
criou o Clube da Camiseta. “A cada compra acima de R$ 30,
o cliente ganha um cupom, e a cada oito cupons, é possível
trocar por uma camiseta. Como a promoção não tem prazo,
o cliente pode demorar quanto tempo for preciso para juntar
os cupons”, explica Renata. O Clube da Camiseta é compartilhado com a Mundo Rock, loja administrada pelo irmão de
Renata e que fica quase ao lado do Consulado da Música no
shopping de Santa Maria. “Trocamos clientes e figurinhas e
Nos anos 2000, Akustika Musical migrou o
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foco para a venda de instrumentos

também dividimos o Clube da Camiseta, no qual o cliente tem
vantagem, pois pode juntar os cupons das duas lojas e, quando atingir os oito, escolher onde quer trocar. É uma parceria
muito boa”, avalia.
UM POUCO DE HISTÓRIA
A vida do setor musical é mesmo repleta de movimentos,
mudanças de compassos e troca de foco. Na Serra gaúcha, a história da Akustika Musical acompanhou o ritmo e as transformações da indústria fonográfica nos últimos 40 anos. Surgindo
em 1981, em Farroupilha, o negócio familiar era dedicado à
venda de vinil e fitas cassete. Nos anos de 1990, passou para os
CDs e DVDs, e, em 2000, com o boom da internet e a formulação
do consumo da música, a loja migrou para a venda de instrumentos. “Nosso carro-chefe são os instrumentos musicais, mas
também vendemos equipamentos de som para diversos ambientes: igrejas, festas, salões, e ainda fazemos projetos de som
e instalação”, conta Marina Marmentini, que administra junto
com o irmão Marcos Marmentini a loja fundada pelo pai.
Há seis meses, a Akustika Musical deu mais um passo ao
abrir uma segunda loja na cidade de Caxias do Sul, cidade oito
vezes maior que Farroupilha. “Um desafio”, resume Marina.
Operando com lojas de rua, por acreditar “que o público principal, o músico em si, está na rua”, a empresária sabe que é
preciso paciência para que o retorno do investimento venha.
“Hoje em dia é um desafio encontrar um vendedor e músico
ao mesmo tempo, existem bons músicos que não sabem vender e bons vendedores que não entendem de música.” Outro
investimento é no plano de fidelidade com os clientes. “Temos
planos com igrejas, parcerias com escolas de música e fazemos
muitas promoções o ano inteiro em nosso site, como sorteios e
brindes, assim conseguimos um bom banco de dados.”
Desde 2011, a Akustika Musical também investe no e-commerce, que surge mais de uma necessidade do que propriamente de uma vontade. “Nós percebemos que a internet estava
começando a nos tirar as vendas no balcão, então não vimos
outra saída que não fosse abrir uma loja virtual também”, explica. Assim como nas concorrentes, o perfil do cliente online
é mais variado e está à procura do melhor preço e não do atendimento especializado. “Nossos clientes físicos estão na Serra.
Já os clientes virtuais estão em boa parte no Sudeste, Nordeste
e Centro-Oeste do Brasil”, conta.

Delícia impressa Você comeria algo
que saiu diretamente de uma impressora
para o seu prato? Essa é a premissa
do restaurante itinerante Food Ink,
que deve visitar nos próximos meses
grandes cidades como Barcelona, Berlim,
Roma, Nova York, Paris, Amsterdam e
Los Angeles. Sob o mote “o primeiro
restaurante que imprime sua comida
em 3D”, Food Ink tem em seu cardápio
húmus, mousse de chocolate, ervilhas, queijo de cabra ou massa
de pizza, produzidos a partir de impressoras 3D holandesas.
Trabalhando com a ideia do incentivo à experiência do
consumidor, o restaurante explora a convergência entre a comida
e a tecnologia cada vez mais inovadora. Você pode experimentar
um prato de comida impressa no Food Ink por € 300.
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Abelhas em perigo Responsáveis pela polinização de dois terços dos
alimentos consumidos na Terra, as abelhas estão deixando de existir. A situação
está tão crítica que o inseto entrou na lista de espécies em extinção do US Fish
and Wildlife Service, entidade semelhante ao Ibama nos Estados Unidos. Além de
produtoras de mel, as abelhas trabalham como órgãos sexuais do Reino Vegetal,
uma vez que elas são as responsáveis por espalhar o pólen das plantas. Contudo,
a situação ainda não é tão alarmante – entraram na lista apenas sete espécies das
25 mil existentes e espalhadas pelo mundo. Entre os fatores responsáveis pelo
risco de extinção das abelhas estão a inclusão de espécies de plantas e animais
invasores, que acabam desequilibrando a fauna local, e também a urbanização
crescente, que gera destruição do habitat natural dos insetos.

Divulgação/Food Ink

Pós-Verdade é
a palavra do
ano O vocábulo posttruth foi a palavra do
ano selecionada pelo
dicionário Oxford. Com
uma tradução brasileira
em “pós-verdade”, o
termo ficou popularizado
principalmente devido a
questões políticas, como o
plebiscito do Brexit (a saída
do Reino Unido da União
Europeia) e da eleição
presidencial americana que
elegeu o empresário Donald
Trump. De acordo com a
definição do dicionário
britânico, post-truth é um
adjetivo com o significado
de “algo relativo a” ou
que denota circunstâncias
nas quais fatos objetivos
têm menos influência
na formação da opinião
pública do que apelos
à emoção ou à crença
pessoal”. Esta definição
foi cunhada em 1992, e
a utilização da palavra
cresceu 2.000% em relação
a 2015. O uso da expressão
é vinculada aos debates
políticos, empregada
quando alguém acha que
a verdade em si perde
relevância em um
dado contexto.
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pelo mundo
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O governo apresentou à sociedade um pacote de medidas destinadas a
conferir maior dinamismo à economia
brasileira. Entre elas está o Programa de
Regularização Tributária (PRT), medida
que permite a quitação de débitos tributários dos contribuintes, vencidos até
30/11/16. Segundo o material disponibilizado pelo governo, o PRT apresentará
duas condições especiais: a) possibilidade
de utilização de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa (CSLL) para amortização
do passivo tributário; b) utilização de créditos tributários do contribuinte contra a
Fazenda, na compensação.
A regularização das empresas que
possuem prejuízo fiscal/base negativa
seguirá a seguinte estrutura lógica:
pagamento entrada + prejuízo/base
negativa + parcelamento do saldo residual
(60 meses). O pagamento da entrada
poderá ser à vista, no valor de 20% da
dívida, ou parcelado em 24 meses, no
montante correspondente a 24% da dívida.
Nessa última hipótese, 9,6% do valor
devido deverá ser pago no primeiro ano e
14,4% no segundo.

Rafael Pandolfo
Consultor tributário da Fecomércio-RS
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Para as demais empresas e pessoas físicas, as
alternativas divulgadas são:
a) pagamento de entrada de 20% à vista +
parcelamento do restante em 96 parcelas;
b) pagamento de entrada de 21,6% da dívida
em 36 meses e parcelamento do restante
em 84 parcelas lineares. Nesse caso, o
parcelamento da entrada obedecerá aos
seguintes critérios: 6% no primeiro ano; 7,2%
no segundo ano; 8,4% no terceiro ano. A
inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou
6 alternadas acarretará a exclusão do PRT.
O projeto divulgado peca ao exigir um pagamento inicial e ao não permitir o recolhimento do saldo devedor conforme a receita
bruta das empresas. Fica bem aquém, nesse
e noutros pontos, do modelo apresentado
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Além disso, embora denote uma visão
compreensiva do setor produtivo, esquecese de que, na atual recessão, quem não
conseguiu pagar seus tributos ordinários
não conseguirá suportar mais essa parcela
mensal. Noutros termos, Programa de Regularização Tributária sem PIB = 0. Se não
for acompanhado de um efetivo crescimento do PIB, o PRT será inócuo.

Studio Conci/Divulgação

visão Tributária
Janeiro 2017
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Programa de
Regularização
Tributária sem PIB?

monitor de juros mensal

/ dezembrO 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
Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Capital de Giro com prazo acima de 365 dias

Em dezembro, na modalidade
de capital de giro com prazo
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2,06
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apesar do recuo no mês,
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Caixa
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seguido da Caixa, banco com

Taxa de juros
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Na modalidade de capital de
giro com prazo acima de 365
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relativamente ao mês de novembro,
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Cheque Especial
(% a.m.)

O Banrisul permaneceu com a
menor taxa média mensal da
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Santander

3,28
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em comparação ao mês de

Itaú
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Citibank
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significativo em seus juros. No

Bradesco
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4,84

Banco Safra
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entanto, apresentou a terceira
maior taxa média mensal,

O Banco do Brasil registrou a mais alta

seguido do Bradesco e do

taxa média da modalidade.

Banco Safra.

Desconto de Cheques

Para a antecipação de faturas
de cartão de crédito, houve
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Banco Safra
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Bradesco

3,14
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nov

modalidade de cheque

Antecipação de Faturas de Cartão de Crédito
Instituição

Na modalidade de conta

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

Entre os meses de novembro
e dezembro, para a modalidade de

nov

DEZ

Banco Safra

2,33

2,39

Banrisul

2,62

2,55

Santander

2,78

2,84

pouca oscilação. Assim, o ranking não

Itaú

3,13
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Caixa

3,23

3,21

Bradesco

3,38

3,24

Banco Safra apresentou a menor

Banco do Brasil

3,89

4,02

desconto de cheques, as taxas médias
mensais de juros registraram

taxa, enquanto o Banco do Brasil esteve
com a maior média mensal de juros.
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Taxa de juros

Instituição

Conta Garantida
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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/12/2016 a 07/12/2016.

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: O Diabo Veste Prada
Gênero: comédia dramática
Direção: David Frankel
Duração: 109 min

50

livro

Ano: 2016

APLICATIVO

Os limites entre a vida
pessoal e A profissional
Baseado em um livro homônimo, o
filme O Diabo Veste Prada foi um grande
sucesso e trouxe lições sobre liderança
e relações interpessoais. O longa conta
a história de Andrea Sachs (Anne
Hathaway), recém-formada em jornalismo, que, apesar de não gostar da
indústria da moda, acaba conseguindo
um emprego na conceituada revista
Runway como assistente pessoal júnior
de Miranda Priestly (Meryl Streep), a
famosa editora-chefe da revista. Mas
o que poderia ser ruim parece piorar:
na empresa, Andy precisa aguentar o
tratamento arrogante e humilhante
que recebe de Miranda e ainda lidar
com as fofocas dos colegas de trabalho. Mesmo quando ela consegue se
adaptar, encontra outros percalços
pelo caminho, como problemas em
sua relação amorosa e no relacionamento com seus amigos porque está
trabalhando demais. Mais do que
entretenimento, o filme aborda diversos dilemas relacionados à cultura
organizacional, profissionalismo, ética
e conduta profissional, e também provoca reflexão sobre a separação entre
o que é pessoal e o que é empresarial.

Inovação aliada à estratégia Steve Jobs,
Bill Gates e Andy Grove, além de serem grandes nomes
da tecnologia das últimas décadas, o que mais teriam
em comum? Eles eram grandes estrategistas. É este o
mote do livro Gigantes da estratégia, que pela primeira vez analisa em conjunto os fundadores da Apple,
da Microsoft e da Intel. Suas empresas desbancaram
companhias que já eram líderes, tiveram força para
mudar a cultura de uma década e se tornaram ícones da tecnologia
e da administração. Na obra, os autores David B. Yoffie e Michael A.
Cusumano revelam a trajetória dos três líderes e também das empresas
que administraram, analisando tanto os sucessos quanto os fracassos.
O livro evidencia a estratégia, a organização, a
logística e a dedicação máxima desses líderes Ficha técnica
em aprender sobre novas tecnologias, modelos Título: Gigantes da Estratégia
de negócios e indústrias. Uma leitura essen- Autor: David B. Yoffie e
Michael A.Cusumano
cial para aqueles que gostam de boas lições de
Editora: Best Business
inovação e empreendedorismo.

Comunicação inclusiva pelo celular O brasileiro Ronaldo Tenório, de 30 anos, fez a tecnologia dar um
passo em direção à inclusão. Ele criou o Hand Talk, aplicativo
para smartphones e tablets que traduz mensagens de texto e
voz para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Por meio do
personagem Hugo, o app interpreta a mensagem na tela e
auxilia deficientes auditivos ou com problemas na fala a se
comunicarem. É só redigir a frase no aplicativo que Hugo fará
os sinais correspondentes. O aplicativo está disponível para os
sistemas iOS e Android. Após mais de um milhão de downloads,
ele foi reconhecido em 2013 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Melhor Aplicativo Social do Mundo. Além disso,
Tenório foi incluído na lista 35 Innovators Under 35, feita pelo
Massachusetts Technology Institute (MIT), que reconhece 35
jovens talentos da tecnologia abaixo dos 35 anos que usam seu
trabalho para ajudar
pessoas e solucionar
problemas complexos
da humanidade.

Reprodução
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