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Na Fecomércio-RS, sempre priorizamos
promover debates sobre temas importantes,
dando espaço a diferentes pontos de vista,
como fizemos no mais recente Fecomércio-RS
Debate. Além disso, consideramos
fundamental ter uma boa relação entre
os poderes constituídos na busca de um
ambiente de diálogo e discussões favoráveis
ao nosso setor.
Na vida e no trabalho, aprendemos o quão
importante é poder contar uns com os
outros. A confiança e a transparência são
alguns aspectos importantes para estabelecer
uma relação de ganhos mútuos. Criar uma
parceria estratégica é propor a outro negócio,
que pode ser concorrente, fornecedor ou de
ramo diferente, um relacionamento em que
ambos os lados se beneficiem.
Se você pensa que a grama do vizinho
sempre está mais verde, já cogitou que
poderia ser melhor cortar o gramado junto?
Unir-se a um concorrente pode ser muito
mais benéfico do que se imagina. Empresas

que atuam em um mesmo segmento, seja
atacado ou varejo, têm interesses em
comum e juntas teriam mais força para
conseguir um melhor preço em relação
à matéria-prima ou a fornecedores, por
exemplo. Podem até ser de portes distintos,
ou uma companhia nacional ser parceira de
uma multinacional.
De acordo com Alexandre Caseira,
coordenador da Endeavor no Rio de Janeiro,
o problema é que as empresas brasileiras
querem ficar com 100% do bolo. Muitos não
consideram que é possível lucrar muito mais
ao se estabelecer uma parceria estratégica.
Em outras palavras, você pode ganhar R$ 1
milhão sozinho ou R$ 100 milhões junto com
uma ou mais empresas.
Muitos gestores têm percebido as vantagens
de se unirem, seja para oferecer uma solução
mais completa ao cliente, seja para baratear
custos como compra de produtos e logística.
Confira alguns exemplos na reportagem
especial desta edição.
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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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sobre

Percepção
©iStock.com/My Can

Como você entende o mundo à sua volta? Como você
interpreta as suas relações, sejam elas pessoais ou
empresariais? Muito do que vivenciamos é baseado em
percepções, e elas são formadas pela nossa visão de

mundo e por nossas experiências. Por isso, é essencial
estar sempre atento não apenas a como lemos as
situações, como também a como somos entendidos.

“

”
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Gustave Flaubert Escritor francês

O determinismo gradual significa que
prestamos menos atenção do que deveríamos nas coisas que não acontecem.
Mas também prestamos menos atenção
do que deveríamos à maioria das coisas
que acontecem. Percebemos quando
perdemos o metrô por pouco, mas não
todas as vezes em que ele chegou pouco depois
de nós. Percebemos quando encontramos por
acaso um conhecido no aeroporto, mas não
todas as vezes em que isso não acontece. [...]
Assim como nossa tendência em enfatizar as
coisas que aconteceram e não as coisas que não
aconteceram é completamente compreensível.
Contudo, isso exacerba nossa tendência a construir explicações que dão conta de apenas uma
parte das informações. [...] A única maneira de
identificarmos os atributos que diferenciam o
sucesso do fracasso é considerar os dois tipos e
procurar diferenças sistemáticas.
Duncan J. Watts, no livro Tudo é óbvio

6

Quando você conquista o direito de ser
ouvido, automaticamente precisa desenvolver um senso de responsabilidade.
O que você diz e realiza tem impacto direto e indireto na sua vida e em sua volta.
Há distância entre o que você pensa e o que você fala.
Portanto, é necessário um pedágio chamado discernimento. Entender se a forma que você vai falar ofenderá
alguém, verificar se o momento é o mais adequado
e se as pessoas são realmente responsáveis por ouvir
o que você tem a dizer. Se não conseguir entender ou
perceber algum desses itens, lembre-se do pedágio,
contenha-se. Temos que ser líderes e ter discernimento
para conduzir informações de maneira responsável. Isso
se aplica em qualquer área e em qualquer lugar. Não
se esqueça, você é líder de você mesmo.
Raul Cesar Costa, Sales Specialist da Winov

Arquivo pessoal

Reprodução

Não há verdade, há apenas percepção.

& negócios

Edgar Vasques

notícias

acordo com levantamento da Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe (Cepal), a região deve
crescer 1,2% neste ano e 2,2% no ano
que vem. Este avanço moderado é
puxado pela produção de matériasprimas e pelo desempenho de países
Novembro 2017

como Bolívia e Peru. As maiores econo-
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mias da América Latina, México e Brasil,
terão melhoria esperada de 22,2% e
0,7% em 2017 e 2,4% e 2% em 2018,
respectivamente. O próximo ano deve
ter uma alta mais expressiva principalmente devido à reconstrução financeira de algumas regiões de importância,
juntamente a um contexto econômico
internacional mais fortalecido.

8

Comércio terá mais
funcionários temporários em 2017
Segundo pesquisa da Fecomér-

©iStock.com/GeorgeRuby

América latina em tímida alta De

cio-RS, a intenção de contratação de funcionários temporários
pelo comércio varejista gaúcho
é de 35,9% em 2017 – ano passado, o percentual fechou em
22,5%. Além disso, 61,9% dos
estabelecimentos entrevistados
afirmam que irão repetir o número de temporários contratados em
2016, e 17,5% devem ampliar a oferta de vagas. Destes, 93,5% pretendem utilizar esse tipo de mão de obra no setor de vendas. Entre
os segmentos que mais pretendem contratar por essa modalidade
estão os empreendimentos de vestuário (43,8%), de calçados e acessórios (27,9%) e de eletrodomésticos e móveis (9,4%). A respeito das
chances de efetivação, o levantamento demonstra que 12,9% pretendem contratar mais do que em 2016 e 67,4% das empresas pretendem realizar efetivações no mesmo volume do ano passado. Em
2016, este índice fechou em 24,9%.

Divulgação/Sindilojas Gravataí

espaço sindical

Cerca de 100 mil empresas caem
na malha do Simples Nacional
Em outubro, a Receita Federal emitiu resolução bloqueando a trans-

missão da Declaração Mensal do Simples Nacional (PGDAS-D) para
cerca de 100 mil contribuintes. O bloqueio se deu porque essas empresas, sem amparo legal, assinalaram campos como “imunidade”,
“isenção/redução-cesta básica” ou “lançamento de ofício”, o que
reduz o valor dos impostos no Simples Nacional. Esses estabelecimentos estão agora na malha fina da Receita e, antes de transmitir a
declaração de novembro, terão que retificar as declarações anteriores e pagar os valores complementares para a regularização.

Sindilojas Gravataí distribui cartilhas
sobre o comércio informal para escolas
municipais A cartilha infantil Comércio
Informal: Que Bicho é Esse?, elaborada pela
Fecomércio-RS com o Procon-RS, está sendo

Economia global em crescimento estável Indicadores divulgados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) revelam que a economia global continuará a se
fortalecer no próximo ano. O resultado deverá ser puxado por bons

distribuída a alunos da rede municipal de
Gravataí. A ação faz parte da campanha para
educar a sociedade a partir das escolas sobre
os prejuízos trazidos pelo comércio ilegal.

resultados de China, Itália e Brasil, bem como pela expansão sólida

Sindimulher é levado a empreendedoras

dos Estados Unidos, da zona do Euro e do Japão, demonstrada nos

de Santo Ângelo Foi apresentado a

últimos meses. A previsão da organização é fruto do avanço conjun-

empreendedoras locais, em outubro, o

to do G20, que teve alta de 3,6% no segundo trimestre deste ano,

Sindimulher Missões, comissão feminina criada

em comparação ao mesmo período de 2016, e o melhor resultado

dentro do Sindilojas. Agora, as empresárias da

desde os primeiros três meses de 2015. O índice para os 34 mem-

cidade contarão com uma rede de trabalho

bros da OCDE fechou em 100,1 – o que demonstra um crescimento
estável, ainda que pouco agressivo.

e de ações voltada a elas.
Sindilojas Nova Prata realiza primeiro
SindiSTOCK Foi promovida, em 15 de outubro,

chando em US$ 5,2 bilhões, o maior superávit para o mês desde o início da série histórica (desde 1989). Em relação a setembro de 2016, o
aumento é de 35,8%. O saldo resulta de US$ 18,7 bilhões em exportações e de US$ 13,5 bilhões em importações. Houve alta de 18,1% das
exportações na comparação interanual e queda de 4,2% na margem.
As importações tiveram aumento de 12,5%, comparadas a setembro
de 2016, e queda de 2,8%
©iStock.com/Luoman
em relação a agosto. Conforme o boletim Focus, o
saldo comercial brasileiro
deverá ficar positivo em
US$ 63 bilhões em 2017.

Outlet, realizada pelo Sindilojas Nova Prata
no Salão Paroquial da cidade. O objetivo foi
ajudar as lojas a vender com valores menores
e movimentar o comércio. Os descontos
chegaram a 65% em algumas peças.
Sindilojas Hortênsias lança atendimento
especializado ao associado O Sindilojas
Hortênsias, junto com o Sebrae-RS, disponibilizou
o atendimento especializado Sindilojas/Sebrae
a seus beneficiados. Com foco na micro e
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Registrado maior superávit da
balança comercial brasileira
Setembro foi um bom mês para a balança comercial brasileira, fe-

a primeira edição do SindiSTOCK – Feira

151

pequena empresa e MEIs, a proposta é que
o empreendimento receba a visita de um
especialista para realizar um diagnóstico de
gerenciamento. A partir dele, será feito um plano
de ação para potencializar a gestão.

9

& negócios

Cassius SouzaAgas

três perguntas
O gaúcho Ari Girotto é
consultor de empresas,
especializado no ramo
farmacêutico, tendo
liderado o processo de
expansão da Drogarias
Pacheco, rede carioca com
mais de 470 filiais
A Drogarias Pacheco tem 124 anos de
fundação. O que garante a longevidade de
uma empresa? O principal aspecto é o modelo

portal de vistos brasileiros
em vigor em novembro
Começa a funcionar, a partir de 21 de novembro, o siste-

ma eletrônico de emissão de vistos turísticos e de trabalho
brasileiros. O primeiro país liberado para requisição é a
Austrália – os turistas da terra dos cangurus que quiserem
visitar o Brasil podem pedir o documento pela plataforma,
e a concessão deve sair em até 72 horas após a solicitação.
Em janeiro, a ferramenta começa a funcionar para turistas
do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão. O objetivo da iniciativa brasileira é diminuir a burocracia e atrair visitantes
estrangeiros para conhecer o país, uma vez que, até então,
eles precisavam se dirigir aos Visa Centers ou consulados
brasileiros para emitir os vistos.
©iStock.com/Tsuji

notícias

de gestão, entendendo perfeitamente o mercado
em que se atua. A partir daí, é importante saber
como se comportar nesse cenário e ser exemplar
na forma de atender o consumidor. Obviamente,
é necessário ter mix de produtos adequado, preço
competitivo, atendimento ampliado (além do bom
dia e boa tarde), modelo de loja que facilite as
compras e que tenha atrativos promocionais.
Quais as estratégias mais eficazes de
diversificação e ampliação dos negócios?
entrar em mercados diferentes, com outros
consumidores, da mesma forma como você
está acostumado. É preciso respeitar hábitos e
costumes de cada região. Pesquisas de mercado
ajudam, mas o comportamento dos executivos,
colocando a sola de sapato na loja para vivenciar
Novembro 2017

o varejo, é essencial.
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Até que ponto basear o negócio em uma
estratégia de menor preço vale a pena? Tudo
tem limite. É preciso ter uma organização saudável
se um dos objetivos é a vida longa. É preciso
buscar diferenciais competitivos em relação às
expectativas do consumidor. Ele quer preço justo,
atendimento bom e rápido, mix de produtos
variado, inovação. Não dá para ser bom em tudo
isso só com margem baixa.
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adiada quitação de boletos
em qualquer banco
Foi adiada para 2018 a decisão que
©iStock.com/Kali9

Sua chance de ter êxito é pequena se pretende

permite que boletos vencidos com
valores inferiores a R$ 2 mil sejam
pagos em qualquer banco. Criada
pela Federação Brasileira de Cobrança (Febraban) em união com
outras instituições financeiras, a
regra está em andamento desde julho, quando se começou a
aceitar boletos acima de R$ 50 mil. Em setembro, começaram
a ser processados boletos de qualquer valor acima de R$ 2 mil.
Pelo cronograma, em outubro seria a vez dos boletos de R$ 500
ou mais; a partir de novembro, os valores acima de R$ 200, e em
dezembro, qualquer valor. Contudo, os prazos tiveram que ser
postergados devido à necessidade de adequação do sistema ao
alto volume de documentos que irão trafegar na plataforma.

©iStock.com/Alexialex

Campanha do BC busca orientar sobre
uso consciente do cartão de crédito
Visando à conscientização sobre o uso mais moderado dos

cartões de crédito, o Banco Central e a Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) lançaram em outubro a campanha Se passar o cartão, não passe
dos limites, que inclui posts nas redes sociais e divulgação de
vídeos educativos sobre o assunto. A ação foi motivada pela
inadimplência no segmento, além de pesquisas como a realizada pela Abecs que revela que 21% dos brasileiros têm faturas acima do que podem
pagar. O foco da campanha são as classes D e E, as faixas devedoras com maior dificuldade de honrar as dívidas. No início do ano, o Banco Central, devido ao alto índice
de reclamações recebidas, adotou algumas medidas para reduzir o custo do crédito,
incluindo a compatibilidade das máquinas de cobrança com todas as bandeiras de
cartão e as novas regras do rotativo do cartão de crédito.

Gerente de projetos da
Fraport fala à Fecomércio-RS
Em iniciativa conjunta dos
Conselhos de Economia
e de Comércio Exterior da
Fecomércio-RS, foi realizada
uma reunião entre empresários
e dirigentes da federação e a
Fraport, empresa alemã que
tem a concessão do aeroporto
Salgado Filho, em Porto Alegre.
O encontro ocorreu em 19
de outubro e contou com a
presença do gerente de Projetos
da Fraport no Brasil, Andreas
Montag. Ele afirmou que sempre
existiu interesse da empresa em

Acordo fiscal entre
RS e União em discussão
Após audiência realizada com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Mar-

co Aurélio Mello, relator de processo dos débitos do Estado com a União, o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, revelou que estão em discussão as negociações do
acordo de recuperação fiscal com o Estado. O pacto prevê o recebimento de recursos da União, a fim de tentar superar a crise fiscal do Rio Grande do Sul. De acordo
com o ministro, as condições necessárias para a adesão das partes ainda estão em
debate. No início de outubro, o governo anunciou a venda de 49% das ações ordinárias do Banrisul, medida que faz parte de um pacote de ajuste fiscal, juntamente
com corte de gastos e aumento das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS), entre outras iniciativas.

atuar na América Latina e no
Brasil e que o empreendimento
em Porto Alegre concretizou este
objetivo. Montag ainda relatou
o processo até a conquista da
concessão e defendeu que
os investimentos atuais são
responsáveis por uma nova
caracterização ao aeroporto e
deverão resultar em melhora nos
serviços. São previstos 26 meses
para a realização das obras.

Agora no banco de motorista

As mulheres na Arábia Saudita não tinham permissão para dirigir, e o país
ultraconservador sob o regime de um monarca islâmico era o único do
mundo com tal lei. Isso mudou em setembro, quando o rei Salman bin
Abdelaziz emitiu um decreto real autorizando as mulheres a tirarem carteira de habilitação. Para comemorar a decisão, a Ford do Oriente Médio
liberou uma arte icônica em suas redes sociais, com apenas uma frase:
“Bem-vindas ao banco do motorista. #MulheresSauditasSeMovem #MulheresSauditasPodemDirigir”. A imagem,
simples, traz um par de olhos femininos refletidos no espelho retrovisor, que também faz uma clara referência à
burca, vestimenta utilizada por um segmento de mulheres muçulmanas.
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Divulgação/Ford Oriente Médio

Branding
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Tendências
©iStock.com/Macniak
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Cliente no topo
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Ter a clareza de quem é a razão de existir dos negócios nunca esteve tão em voga. Por
meio do costumer centricy, muitas empresas estão repenmpresas estão
sando suas políticas gerenciais e apostando em ações que
coloquem o cliente no centro das atenções. Esta filosofia
centralizando suas ações
busca estreitar o relacionamento com os consumidores, que
nos consumidores, de
se mostram mais exigentes e informados sobre as opções do
mercado. Especialistas indicam que a tendência veio para
forma a surpreendê-los
ficar e é uma questão de sobrevivência no mercado.
com iniciativas que visam
Manter o foco em quem se interessa ou usufrui de seus
produtos e serviços, segundo o diretor comercial e de Marà fidelização e ao bom
keting do Grupo DCG, Sandro Ivo Pionkowski, deve fazer
relacionamento
parte da cultura da empresa. “O cliente tem que ficar fã
da sua marca, porque você fez um trabalho bem-feito”,

E

Segundo Pionkowski, o empoderamento dos clientes
recai em estratégias multicanais. “O consumidor de hoje
transborda fronteiras entre o online e o offline. Pode-se
comprar um livro na internet e retirá-lo na loja fixa, por
exemplo. Diante dessa escolha, surge uma nova oportunidade para o varejista de ampliar as suas vendas”, aponta.
Um anúncio no celular com um cupom de descontos para
comprar em um estabelecimento físico, sugere o especialista, pode impactar alguém que, por algum motivo, abandonou um carrinho virtual. “Pode-se enviar uma promoção,
ao saber que essa pessoa está no shopping, por exemplo.
É importante dar todas as possibilidades para o cliente adquirir o seu produto”, ensina.
Juntando as informações vindas do varejo simples e
online, o diretor cita que é possível entender o comportamento e os hábitos das pessoas, por meio da análise do Big
data. Outra possibilidade de baixo custo é o e-mail marketing. “Mesmo com um retorno de 2 a 3%, essa ferramenta
é de graça. Melhorando o banco de dados, será possível

Bibi Calçados, de Parobé, foi premiada pelo
uso de ferramenta que avisa o momento de
comprar sapatos para as crianças

Novembro 2017

Estratégias para o empoderamento

enviar mensagens exclusivas”, sugere. Com relação às mídias sociais, ele cita que o maior alcance está no Facebook.
“É lá que o cliente se expressa, mostrando suas preferências e criando uma relação de consumo.”
Detectando a necessidade de estreitar o relacionamento com seus clientes, a Bibi Calçados, de Parobé, deixou de
investir em mídias tradicionais. Desde 2013, a empresa direciona suas ações à análise dos dados comportamentais
dos consumidores. Por meio da campanha Bibi, cada passo
importa, a fabricante de calçados infantis busca alertar os
pais sobre o momento de comprar sapatos novos para seus
filhos, de acordo com o crescimento dos pés das crianças.
A cada compra, o sistema envia essa informação para a
base de dados da Bibi, que utiliza a ferramenta para calcular quando será o momento da aquisição de novos sapatos,
de acordo com a idade e sexo da criança.
Por meio de uma mensagem personalizada, o cliente é
lembrado sobre a necessidade de uma nova compra, sendo
convidado a conhecer a nova coleção no site ou a visitar a
loja física em que fez a última aquisição. Ações como essa,
que utilizam a plataforma Oracle Responsys, renderam à
rede varejista o Markie Awards 20107 na categoria Best use
of data. O prêmio da Oracle Marketing Cloud destaca anualmente as principais estratégias mundiais de marketing
automatizado e de data driven.

Divulgação/Bibi Calçados

afirma. Para Augusto Rocha, sale partner da agência de marketing digital Pmweb, organizar os recursos da empresa a
partir de uma visão das demandas do cliente tem sido uma
crescente. “Tê-lo em primeiro lugar faz com que consigamos ter um maior nível de assertividade. A empresa que
consegue seguir os seus passos vai estar de mãos dadas
com o consumidor, chegando a resultados focados nele.”
De acordo com Rocha, colocar em prática essa metodologia significa entender que as pessoas têm poder. “São
elas que tomam a decisão. Por isso, é importante criar
conexões, disponibilizando uma plataforma para interação”, sugere. Diante desse universo tecnológico, ele cita
que há muitos influenciadores digitais, dentro de uma
cauda longa com microinfluenciadores, que se espalham
e criam infinitos nichos de mercado. “O próprio cliente se
torna um influenciador, gerando muitas oportunidades”,
reforça. Ele destaca ainda a importância de empresas
como o Uber e o Cabify possibilitarem que o consumidor
avalie o serviço, após usá-lo. “Ele pode dar uma nota para
o motorista depois da corrida. Dessa forma, indicará o que
deve ser melhorado, o que lhe dá poder, não a razão.”
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10 passos

Responsabilidade social

Comprometimento
em evidência

M

ais do que uma tendência, o engajamento das empresas provoca
diversos impactos positivos, tanto para os colaboradores quanto para
os stakeholders. Exercendo seu papel social, o negócio consegue
promover a imagem de sua marca, melhorar o relacionamento no
ambiente interno e aprimorar a cultura da organização

01

Entenda a responsabilidade social

A responsabilidade social pode ser definida como um relacionamento ético e inclusivo que as empresas
realizam com os seus públicos – os stakeholders. O diretor da Associação Brasileira dos Profissionais de
Sustentabilidade (Abraps) e especialista em empreendedorismo e sustentabilidade, Marcus Nakagawa,
explica que essa relação é ampla. “Eles podem ser as comunidades no entorno de suas fábricas e
escritórios, os seus fornecedores, os acionistas e os clientes, entre outros.” Para que a empresa tenha uma
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licença social para operar, Nakagawa afirma que manter esse relacionamento é essencial.
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Norteando sua política

02

Um dos primeiros passos para tornar uma empresa mais responsável socialmente é estabelecer uma norma
que definirá sua conduta perante a sociedade. Há diversos nomes para isso, como política corporativa e
código de ética e conduta. Entretanto, só formular esse regulamento não é o suficiente: é necessário que
ele seja assinado e posto em prática pelos funcionários. “Um ponto fundamental é disseminar internamente
esta postura de responsabilidade social e treinar toda a equipe para que possa implementar e controlar esta
conduta”, orienta Nakagawa. Depois, essas regras e normas devem inspirar ações, projetos e processos.

14

Escolha seu caminho

03

Após as políticas estarem bem redigidas e comunicadas, é hora de definir as ações. O interessante
é que a empresa inicie ou incentive projetos sociais de real impacto. Entre os caminhos possíveis,
estão o voluntariado corporativo, o investimento social privado e o apoio a Organizações Não
Governamentais (ONGs) ou a projetos governamentais. As ações devem sempre resultar em melhorias
para a sociedade, assim como qualquer iniciativa deve ser, sempre, um relacionamento de
ganha-ganha com os stakeholders.

04

Definição do tema é essencial
As iniciativas desenvolvidas precisam seguir um tema. Além disso, é interessante que a ação tenha

relação com a atividade ou o setor na qual a organização atua. A participação dos colaboradores nessa
escolha é essencial, pois é importante que o assunto escolhido seja agradável para eles. Nakagawa
explica que geralmente as empresas acabam optando por projetos e melhorias de processos que mais
impactam na sociedade e no meio ambiente.

Voluntariado corporativo em destaque

05

Uma iniciativa que vem ganhando destaque e sendo cada vez mais adotada é o voluntariado
corporativo, que promove um relacionamento direto com a comunidade. Essa opção demanda uma
gestão para treinar os funcionários voluntários e levá-los até a organização atendida. “Existem especialistas
que trabalham, atualmente, somente com voluntariado corporativo, intermediando o relacionamento

06

Busque apoio

Tanto interno quanto externo, o incentivo nesse tipo de atividade é fundamental. “Os principais executivos
precisam colocar a pauta da responsabilidade social nas mesas de reuniões. O apoio da direção e dos
principais executivos é muito necessário”, enfatiza Marcus Nakagawa. Desta forma, a responsabilidade
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entre gestão de ONGs, comunidades e colaboradores voluntários”, aponta Nakagawa.

151

social estará em prática dentro do negócio, em forma de projetos implementados e com indicadores
claros para todos. “As ações não podem somente ser uma doação ou caridade. Tudo deve ser
planejado, estruturado e ter orçamento destinado a isso”, orienta.
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10 passos

Responsabilidade social

Impactos positivos no ambiente interno

07

Segundo o especialista, a responsabilidade social tem a capacidade de aprimorar o clima organizacional.
“Muitas empresas utilizam o voluntariado empresarial, por exemplo, para realizar a aproximação entre os
vários cargos hierárquicos”, observa. O trabalho em equipe em prol de uma ação social une os colaboradores, tornando a ação uma solução de benefícios mútuos, pois ao mesmo tempo em que ajuda uma comunidade, melhora o ambiente interno. Além disso, promove uma cultura de solidariedade no trabalho e incentiva
valores como empatia, companheirismo e cooperação.

08

Empresa responsável, negócio bem visto

Ser mais engajado socialmente melhora até mesmo a imagem da organização. Segundo a pesquisa
The Sustainability Imperative, elaborada em 2015 pela Nielsen, cerca de 66% dos entrevistados pagariam
mais por produtos e serviços de empresas que são comprometidas positivamente com seus impactos
sociais e ambientais. “O engajamento influencia não só na imagem, como também gera valor agregado
tanto à marca quanto ao produto e/ou serviço oferecido”, garante Nakagawa.

Iniciativas geram novas parcerias

09

Um aspecto interessante desse comprometimento é que fomentar a responsabilidade social pode gerar
novos negócios, parcerias ou melhora nos relacionamentos mercadológicos. Se o empreendimento
é bem visto pelos clientes, logo se torna um ótimo parceiro para qualquer organização. Entretanto,
é importante lembrar que esse não deve ser o objetivo do engajamento. A empresa deve realizar as
atividades em prol da sociedade e de seu público. Os benefícios gerados por meio disso devem ser vistos
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apenas como uma espécie de bônus pelo bom trabalho.
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10

Não esqueça da sustentabilidade

Apesar de possuir certa ligação, a sustentabilidade vai além da responsabilidade social. O especialista Marcus Nakagawa observa que é necessário pensar também nos impactos sociais e ambientais diretos. “Uma
empresa que tem um produto ou serviço que agride diretamente as pessoas e o meio ambiente dificilmente será sustentável. É necessário criar novos modelos de negócios que sejam focados nos pilares ambientais, sociais e econômicos”, avalia. Para ser sustentável, a empresa precisa utilizar menos energia suja, além de
incentivar a inclusão e gerar menos desigualdade social. Assim, ela também se torna mais responsável.
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A tecnologia de mensuração de fluxo de
visitantes chegou também às lojas físicas,
disponibilizando inteligência comparável às
soluções de web analytics para analisar a performance de seu estabelecimento com base
no consumidor. Veja abaixo cinco índices que
podem ajudar a aumentar as vendas:
– Fluxo de Vitrine/Atratividade: A vitrine tem
como principal objetivo atrair a maior parte
de pessoas para dentro do PDV.
A tecnologia instalada na porta de entrada
identifica o número de pessoas que passam em
frente e que entram, possibilitando reavaliar
os produtos e preços a serem expostos.
– Permanência: Este é o tempo médio
da visita dentro da loja, dado que também ajuda a mensurar a melhor forma de
abordar o cliente e deixá-lo à vontade ou

ser ativo e oferecer produtos. Uma taxa
de permanência alta com baixo número
de vendas pode significar que o visitante
não encontra o que procura, por exemplo.
Também é possível mensurar os horários
de pico e trabalhar para que o atendimento
seja mais eficiente.
– Frequência/Lealdade: A média de visitas
de um consumidor é essencial para avaliar
a sua fidelidade. Alguém bem atendido e
satisfeito torna-se leal à marca e costuma
se tornar um comprador recorrente, fator
fundamental para a boa saúde de um negócio.
– Visitantes únicos: Entre todas as pessoas
que circulam em uma loja ou shopping center, há funcionários, prestadores de serviços,
seguranças e até quem volte apenas para
retirar algo. A tecnologia consegue separar,
por meio da identificação de cada dispositivo
móvel, exatamente quantas pessoas passaram pelo estabelecimento uma única vez.
– Conversão: Esta é sem dúvida uma das
taxas mais importantes, tanto para o mercado online quanto para o físico. Mensura
entre todos os visitantes do ponto de venda
quantos de fato realizaram as compras. Até
o momento, ainda não é possível identificar
quem não efetuou uma compra, mas isso é
só questão de tempo. Em um futuro bastante
próximo já saberemos.
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O varejo físico há muito tempo tem
informações que dão ao administrador
condições suficientes para uma boa gestão
de sua loja, com total controle de caixa,
mercadorias que entram e saem, estoque e
margem de lucro. No entanto, no mercado
virtual, o conhecimento vai além, porque
o lojista tem acesso ao comportamento
de seus consumidores, permitindo ajustar
estratégias de marketing, vitrine e
precificação, entre outras ações que podem
ser tomadas embasadas em dados.

Divulgação/Agência NB Press

opinião

Índices sobre o
comportamento do
consumidor
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Walter Sabini Junior
Sócio fundador da FX Retail Analytics
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Lourenço Bustani

F

ilho de diplomatas, Lourenço Bustani nasceu em Nova York e passou a infância
em vários lugares, tendo uma formação multicultural. É cofundador da
Mandalah, consultoria de inovação consciente com escritórios em oito
cidades pelo mundo, incluindo Nova York e Berlim. Em 2012, o entrevistado
foi eleito pela revista Fast Company como uma das cem pessoas mais
criativas do mundo dos negócios. Graduado em Relações Internacionais e
Ciência Política pela Universidade da Pensilvânia, o empreendedor acredita
que inovação e sustentabilidade têm uma relação simbiótica.

Por Laura Schenkel

Como a sua trajetória o levou à criação da Mandalah? Como nômade, sempre me comovi com a diversidade cultural do mundo. Pelas minhas andanças, fui testemunha de manifestações humanas das mais luminosas e
também das mais assombrosas. Hoje sei bem que depende exclusivamente de nós garantir um mundo mais justo,
feliz e próspero para os que virão pela frente. Por isso a
ênfase no “h” da Mandalah, que representa o resgate de
questões humanas que até pouco tempo tinham sido abandonadas no mundo dos negócios. Em paralelo a isso, antes
de fundar a Mandalah, adquiri uma experiência razoável
nesse mundo (start-up de tecnologia, banco, consultoria de

gestão, escritório de advocacia e consultoria de branding),
o que me deu um repertório híbrido muito útil para as atividades da empresa.
Qual é a importância de ter a sustentabilidade dentro do negócio? Sustentabilidade garante nossa exis-

tência amanhã. Portanto, ela tem toda a importância.
Representa a qualidade das nossas relações, define o
legado que nós vivemos e deixamos em vida e qualifica
nossa condição existencial. Quem renuncia à sustentabilidade em qualquer uma de suas possíveis dimensões
(econômica, ambiental, social, cultural, política ou éti-
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Fotos: Alexandre Bigliazzi/Divulgação Mandalah

Impulso à inovação
consciente
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“Há uma falta de
comprometimento do
governo, uma timidez por
parte de quem investe e um
certo nível de despreparo por
parte de quem empreende.”
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ca) está jogando a toalha e desistindo do jogo da vida, rompendo seus laços com tudo e com todos.

negócios são honestos em sua essência. A sustentabilidade,
portanto, deve estar sujeita à mesma regra.

Como a inovação e a sustentabilidade estão ligadas uma à

Por que as tradicionais campanhas de publicidade já não

outra? É uma relação de simbiose. Não dá para dizer que algo é

têm a mesma eficiência? E como o branding está ligado

inovador se não for sustentável, assim como não dá para dizer
que algo é sustentável se não for inovador. Um está a serviço do
outro. Foi justamente com este intuito que a Nike reestruturou
sua área de sustentabilidade global (chamada Better World)
para que ficasse abaixo da área de inovação. Tivemos a oportunidade memorável de ajudá-los neste reposicionamento, envolvendo nossos escritórios nos Estados Unidos, Brasil, Europa
e Ásia. O que seria de uma ideia inovadora hoje se, para que
fosse inovadora, causasse um estrago tremendo, tornando-se
insustentável amanhã? E o que seria de uma ideia com relevância contínua, que pudesse se reciclar ininterruptamente,
mas que não representasse novidade atrativa alguma? O fato
é que não há nada novo que não tenha saúde a longo prazo e
nada perene que não seja verdadeiramente novo é inovador.
A não pode existir sem B. Aqui a conta fecha. Dessa equação
nasce um nobre e não saturado significado para a inovação:
fazer emergir o novo, porém sem sacrificar, ao longo do processo, a qualidade de vida das pessoas, dos seres vivos e do
meio ambiente. Simples assim. Nessa linha, dar a algo ou alguma coisa o adjetivo de “sustentável” é o mesmo que definir
uma marca, empresa ou produto como sendo “honesto”. Imaginem o quão estranho seria se houvesse departamentos de
honestidade dentro das empresas. Isso não acontece porque
se parte do princípio (por mais utópico que ele seja) de que

a isso? As campanhas tendem a ser vazias de significado e

repletas de promessas falsas, enquanto o cidadão tem se tornado mais consciente e crítico. Neste contexto, o branding
permite um aprofundamento maior no entendimento da sociedade, do mercado e do propósito das empresas, para que
as mensagens de comunicação tenham uma dose maior de
dignidade e realidade.
Como você enxerga o empreendedorismo no Brasil
hoje e em que direção os negócios precisam avançar?

Pelo tamanho do país e todo seu potencial criativo, vejo um
ecossistema anêmico. Há uma falta de comprometimento do
governo, uma timidez por parte de quem investe e um certo
nível de despreparo por parte de quem empreende. Claro,
estamos evoluindo, particularmente nos últimos cinco anos,
mas diante de nosso tamanho e potencial, a situação urge
por saltos quânticos.
Você afirma que há um mito no mercado de que um empreendimento guiado pelo propósito está condenado a permanecer como um pequeno negócio. Como as empresas
podem conciliar a orientação pelo lucro e a orientação
pelo propósito? Felizmente, o senso comum está mudando
rapidamente a respeito desta questão — e até que enfim. Trata-

Quais são os seus interesses de trabalho para além da Mandalah? No ano passado, comecei a fazer mentoria para profis-

sionais e lideranças empresariais. Mais recentemente, intensifiquei minha função cívica me envolvendo nos bastidores
da política de forma apartidária. E no primeiro trimestre de
2018, abrirei uma loja de smoothies em São Paulo, com meus
sócios na Mandalah, meu primo Fred Gelli , da Tátil Design, e
dois outros bons amigos.
Quais foram as principais transformações que vocês observaram nas empresas e nos chefes desde a criação da
Mandalah? O pensamento sustentável (quanto às pessoas e ao

planeta) deixou de fazer parte apenas de um plano de contingência. Ele já integra as pautas estratégicas de qualquer empresa séria. Além disso, o avanço dessa agenda não depende
mais exclusivamente da elasticidade de compra do cidadão. As
empresas reconhecem que a evolução para um portfólio mais

“A transparência nas
organizações tem a
mesma importância
que a honestidade nas
relações entre pessoas.
É fundamental para o
convívio, a confiança e a
colaboração.”

sustentável é uma questão de sobrevivência, em primeiro lugar, e responsabilidade, em segundo, independentemente do
nível de consciência socioambiental do cidadão. Percebemos
lideranças mais sensíveis, compassivas e movidas por considerações humanas, bem como uma maior integração operacional
entre áreas historicamente isoladas (encarregadas da agenda
de “responsabilidade social”) e áreas comerciais/mercadológicas das empresas. Em resumo, estamos percebendo, a duras
penas, que a agenda sustentável é pragmática e tem impactos
diretos no bottom line de qualquer organização.
Como a falta de visão a longo prazo afeta o país? Essa
miopia está presente tanto na iniciativa privada quanto no
setor público? Sim, a miopia permeia todos os setores da economia. Lideranças políticas e empresariais, em vez de pensar
no longo prazo para garantir o legado de seus curtos mandatos, pensam no curto prazo para prolongar ao máximo a longevidade de seus mandatos. É um câncer metastático para o país,
uma enorme autossabotagem com um preço sem medida.
Qual é a importância da transparência nas organizações?

A transparência nas organizações tem a mesma importância
que a honestidade nas relações entre pessoas. É fundamental
para o convívio, a confiança e a colaboração. O contrário desvirtua realidades, compromete a legitimidade das organizações e corrói o tecido de uma sociedade.
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se de bom senso: é claro que entre dois negócios, um nascendo
com boas intenções e outro nascendo para ganhar dinheiro a
qualquer custo, o bem-intencionado vai perdurar a longo prazo, pois mais pessoas se beneficiarão dele e menos pessoas se
comprometerão. Basta perguntar o porquê de fazermos o que
fazemos e como devemos fazer para que o pragmatismo do lucro e o idealismo do propósito possam coexistir.
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sindicato
Em busca
da maturidade
O Sindicato das Empresas de Design do Rio Grande do Sul (Sindesign-RS) nasceu em 11 de março de 2010, fruto da união de 31 empresas prestadoras de
om carta sindical
serviços na área sediadas no Rio Grande do Sul. O primeiro
do gênero no país, com certidão emitida pelo Ministério do
homologada em 2015,
Trabalho e Emprego há pouco mais de dois anos, luta para se
Sindesign-RS trabalha
estruturar e ganhar força política, num cenário de recursos
escassos, cadastro empresarial em formação e aprendizados
em cenário adverso
constantes. Ainda sem sede própria, a diretoria trabalha de
para estruturar-se e
maneira voluntária atendendo às demandas.
A partir da criação da entidade, os objetivos estratégifortalecer setor
cos assumidos pelos fundadores consistem na soma de forças para qualificar o mercado e a difusão da atividade como
uma função técnica profissional organizada, que visa ao
desenvolvimento da sociedade. Todas as empresas gaúchas
que prestam serviço nesse campo (Design Gráfico/Visual, de
Interiores, de Joias, Moda, Calçados, Produtos e Design Digital/Web) estão contempladas.
“Quando nos aproximamos, a categoria não tinha representação alguma por aqui. A partir da carta sindical, inicia-
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Fotos: Divulgação/Sindesign-RS
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C

Atuação política
Uma das lutas do Sindicato envolve as compras governamentais. A avaliação da entidade é a de que o poder público não sabe adquirir serviços de design. As necessidades são

mal especificadas, a execução é de baixa qualidade e se faz
muito menos do que se deveria. Resultado: os prédios são mal
sinalizados, carecem de informação importante ao cidadão,
e os portais digitais são ruins, na comparação com a esfera
privada. “Nosso setor, em última instância, busca melhorar
a vida das pessoas. O governo, que é prestador de serviços,
deveria contratar muito mais design”, defende Verdi.
A tributação brasileira também é considerada elevada e
complicada, frequentemente alvo de mudanças nem sempre
compreendidas pelo empresariado. “As firmas do ramo, que
antes não podiam aderir ao Simples, foram contempladas
na versão mais recente, mas ainda há distorções na tabela.
Por que o design de interiores e o gráfico não estão enquadrados da mesma maneira?”, questiona.
Há um ano, os diretores da entidade estiveram reunidos
com o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, apresentando a importância do setor. “Embora possamos dar
grande contribuição para o desenvolvimento econômico e
social, ainda somos pouco valorizados. Na indústria e no varejo, o design já está bem estabelecido. É impensável iniciar
um negócio ou lançar um produto sem analisá-lo” explica o
presidente. “No setor do turismo, gastronomia e experiência,
é sua função projetar as interfaces responsáveis pela interação dos clientes com os prestadores. Mas não é o que vemos
na sinalização de ambientes, nas marcas territoriais e na comunicação de vários negócios e localidades”, aponta.
Em dezembro de 2016, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) publicou a primeira norma para design,
com a terminologia básica dos serviços. A iniciativa foi bem
recebida, mesmo tendo apenas fixado alguns fundamentos
do setor. O próximo passo é o desenvolvimento normas de
Boas Práticas no Serviço.
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mos efetivamente a atuação, com o mínimo de recursos”,
conta o presidente José Antônio Verdi. Os primeiros passos
envolveram questões burocráticas: comunicação com a base,
configuração de site, abertura de conta. O cadastro contabiliza cerca de 700 empresas e tem sido aprimorado. Uma
das dificuldades é o fato de que os dados informados pelas
pessoas jurídicas à Junta Comercial nem sempre fazem jus
à prática dos serviços. O primeiro recolhimento da contribuição sindical aconteceu em 2016. A inadimplência ainda
é um entrave: estima-se que apenas 10% paguem a taxa em
dia. “Somos um setor de empresas pequenas, optantes pelo
Simples. Com o fim da obrigatoriedade desse recolhimento,
aprovado pela Reforma Trabalhista, o quadro que se desenha é bem desafiador, pois nem chegamos a constituir capital para nos estruturarmos minimamente”, revela Verdi.
As reuniões de negociação de convenção coletiva de
trabalho ocorrem com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do RS (Semapi), na falta de
um sindicato dos trabalhadores de design. De acordo com
o presidente, o processo serve como aprendizado. “De um
lado, ainda temos empresas de design enquadradas incorretamente nos mais diversos sindicatos, de arquitetura, publicidade, informática, indústria gráfica. De outro, lidamos
com uma entidade generalista, representante de todos os
prestadores de serviços”, observa.
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Diversas pesquisas mostram o quanto um chefe com comportamento abusivo aumenta
os níveis de estresse das equipes e piora o ambiente de
m novo estudo de
trabalho. Mas, em relação ao próprio supervisor, quais
são as consequências de tratar mal os seus subordinados
professores americanos
em curto e médio prazos? Para responder a essa questão,
e chineses sugere que, em
uma equipe de cientistas desenvolveu uma pesquisa nos
Estados Unidos e na China. Utilizaram-se diversos experilongo prazo, os efeitos
mentos em campo e em laboratório com chefes e funcionegativos chegam até
nários de empresas nos setores de manufatura, serviços e
educação. Os dados foram coletados diariamente em um
aos próprios gestores
período de quatro semanas.
que tratam mal seus
Apesar dos inúmeros estudos que documentam os efeitos negativos de maus-tratos no trabalho, alguns chefes
funcionários
ainda agem dessa forma, o que motivou a investigação.
“Isso significa que deveria haver alguma vantagem ou as-

possíveis medidas
No intuito de prevenir essas atitudes, os pesquisadores recomendam que os supervisores sejam treinados para
reconhecer situações em que estejam com pouca energia
mental, quando eles estão mais propícios a cometer abusos.

“Em momentos assim, o chefe pode tomar medidas mais
construtivas para se sentir melhor e mais disposto, como
fazer uma pausa, sair para uma caminhada curta, meditar
ou tirar uma soneca. De forma geral, nas empresas com
uma cultura antibullying dominante, os funcionários sofrem menos maus-tratos”, ressalta Johnson. Treinamentos
que buscam promover a empatia e a alteridade também
podem contribuir.
Resultados não estão ligados ao país
De acordo com Johnson, os resultados da pesquisa
foram semelhantes nas amostras da China e dos Estados
Unidos. Por isso, ele afirma que o fenômeno não parece
ser próprio de uma cultura ou outra. “Os dados de ambos os países proporcionam uma boa comparação, pois
os dois diferem em muitas dimensões culturais”, explica
o acadêmico. Uma delas é o espírito de individualidade
frente ao de coletividade, considerando que nos Estados
Unidos impera o individualismo, ao passo que na China
predomina o segundo. Outro aspecto é a força da hierarquia, mais percebida na China.
pontos do estudo
– Por meio de experimentos, os pesquisadores descobriram
que ter comportamentos de supervisão abusivos foi associado ao melhor nível de recuperação mental dos chefes.
– Além disso, esses atos tiveram um efeito indireto positivo
no engajamento do trabalho demonstrado pelo nível de
recuperação dos supervisores.
– As análises suplementares sugeriram que esses efeitos
benéficos foram de curta duração porque, após uma
semana ou mais, essas ações estavam relacionadas à
perda de vigor mental e de engajamento dos chefes.
– A força desses efeitos benéficos de curta duração também foi vinculada a fatores pessoais e contextuais.
A preocupação empática com os colegas, que é um fator
pessoal, e exigências do trabalho, um fator contextual,
alteraram os efeitos observados. Supervisores com maior
empatia ou em cargos de menor demanda sofreram menos benefícios depois de praticar tais condutas.
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pecto que reforçasse tal comportamento”, afirma Russell
Johnson, professor de Administração da Michigan State
University, dos Estados Unidos, especializado em Psicologia do Trabalho.
No curto prazo, o chefe que pratica bullying ou menospreza seus funcionários apresenta menos desgaste
mental e se engaja mais no trabalho, sentindo-se revigorado após um episódio agressivo. “As experiências
demonstraram que, quando as pessoas são instruídas a
reprimir impulsos para maltratar ou abusar dos outros,
elas se sentem mais esgotadas psicologicamente depois.
Controlar-se para não ser agressivo exige grande energia”, acrescenta o professor.
Entretanto, aproximadamente uma semana depois do
ocorrido, o benefício se esvai e restam apenas os efeitos
negativos de longo prazo, incluindo o seu estado intelectual. “Descobrimos que os efeitos positivos duram pouco
e são superados pelos negativos. Após alguns dias, chefes que trataram mal os seus subordinados começavam
a sofrer queda na confiança, apoio e produtividade por
parte de suas equipes, recursos fundamentais para as empresas.” Inclusive, quanto mais abusivos os supervisores
foram, menos recuperados e engajados eles estavam nas
três semanas posteriores.
Os funcionários que sofrem maus-tratos interpessoais
tornam-se menos satisfeitos e comprometidos com o seu
trabalho, perdem confiança em seus gerentes e podem até
fazer retaliações, como alguma ação secreta contra o seu
gerente, furto ou dano de materiais e equipamentos do escritório ou propositalmente render menos. “Os resultados
demonstram que, embora alguns trabalhadores não confrontem seus chefes imediatamente após episódios agressivos, com o passar do tempo, eles reagem de forma negativa,
assumindo comportamentos contraproducentes e agressivos
ou até pedindo demissão – o que mostra que as consequências
de tais condutas podem aumentar o turnover.”
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Crescendo
em rede

C

ompartilhando esforços, muitos empreendedores
encontram o caminho para se desenvolver. Por meio
de ações estratégicas, eles vencem as dificuldades
fortalecendo-se junto a outros com os mesmos propósitos

Unir esforços para crescer. Com esse intuito, muitas empresas vêm apostando em parcerias para que se tornem
mais competitivas. Esse tipo de iniciativa, segundo especialistas, não é um conceito novo, mas ganha força a partir da grande concorrência em diferentes nichos e se fortalece em épocas
de adversidades econômicas. Por meio de alianças estratégicas,
pode-se chegar a melhores negociações, ter maior penetração
no mercado ou mesmo alcançar a tão sonhada diferenciação.
O termo vem do latim partiarios e refere-se à condição
de ser parte. É uma espécie de arranjo em que duas ou mais
pessoas ou empresas estabelecem um acordo de cooperação
para atingir interesses comuns. “Parcerias são soluções que
texto Cláudia Boff
podem ser estabelecidas em qualquer atividade produtiva e
comercial. Busca-se fundamentalmente pares desiguais, de
imagem de abertura ©iStock.com/Wildpixel
forma que um possa complementar o outro”, afirma o presidente da Labfin-Provar, Cláudio Felisoni de Angelo. Como
em um “casamento”, segundo ele, busca-se encontrar no
companheiro uma forma de compensar pontos em que não
se é tão bom, mas juntos conseguem ser melhores.
A regra básica para buscar um potencial parceiro,
conforme o economista, é visualizar diferentes opções de

negócio no seu segmento, de forma que essa junção gere
desenvolvimento, aumentando a sua eficiência. “Você
pode ter uma boa operação financeira, mas não ser bom
em marketing, por exemplo. Unir esses dois esforços pode
trazer benefícios”, explica Felisoni.
Para o técnico da Gerência de Indústria, Comércio e Serviços do Sebrae-RS Túlio Josué Pinheiro dos Santos, parceria
é sinônimo de voto de confiança. “É um ato de respeito entre os envolvidos, em que cada um possui responsabilidades
e direitos”, aponta. O que definirá se este novo elo é forte ou não, segundo ele, será o seu grau de relacionamento,
aumentando a credibilidade entre as partes. Atitudes como
esta podem trazer melhorias à gestão das empresas. “Elas
incrementam os processos de inovação e expansão. Para
conversas mais transparentes e de melhor entendimento,
manter um relacionamento sólido é fundamental.” Ações
bem-sucedidas, conforme o especialista, suprem deficiências, encorajam, geram um elevado grau de conhecimento
no meio e impulsionam os empresários para um alto patamar de discurso e execução.

Uma forma de cooperação já consolidada no ramo veicular é o Grupo de Manutenção Automotiva (GMA). Criado
há mais de 15 anos, ele reúne as principais entidades do
setor de reparação para estabelecer e melhorar o diálogo
entre distribuidores, lojistas e aplicadores. A iniciativa, do
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) em conjunto com a Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças (Andap),
foi uma evolução do Grupo de Planejamento Estratégico,
que envolvia diversas lideranças da cadeia do segmento.
Também participam o Sindicato do Comércio Atacadista,
Importador, Exportador e Distribuidor de Peças, Rolamentos, Acessórios e Componentes da Indústria e para Veículos no Estado de São Paulo (Sicap), o Sindicato do Comércio
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de
São Paulo (Sincopeças-SP) e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa Nacional).
Desta união surgiu o programa Carro 100%, que estimula a conscientização do motorista sobre a importância da
manutenção preventiva. A iniciativa conta com o portal
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www.carro100.com.br, que traz dicas de manutenção, e o
aplicativo Carro 100%, para check-up virtual das condições
de vários itens do veículo, ajudando a orientar e avisar
quando é preciso fazer a próxima revisão.
Análises e tendências para o setor, além de várias questões que envolvem o mercado, são debatidas no GMA, que
busca aumentar as oportunidades do setor, propondo ideias
e elaborando projetos, com foco no bem-estar do consumidor. Seus principais objetivos são a geração de demanda, por
meio da conscientização sobre a importância da manutenção preventiva, a melhora da imagem do segmento e a gestão política, pela interação com órgãos governamentais em
defesa da classe e da regulamentação da inspeção veicular.
Diferentes estratégias

Cláudio Felisoni
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De acordo com Felisoni, os processos de integração podem se dar em movimentos para a frente e para trás ou la-

Parcerias são soluções
que podem ser estabelecidas em
qualquer atividade produtiva e
comercial. Parte-se
fundamentalmente de pares
desiguais, de forma que um
possa complementar o outro.

terais. “Uma empresa pode ter a sua própria agência internamente ou contar com especialistas parceiros”, descreve.
Outro tipo é a joint venture, que estabelece um empreendimento conjunto. “Em abril, o Valor Econômico, a Editora
Globo e a Infoglobo se uniram para lançar algo novo”, expõe. A consolidação de audiências e das plataformas dessas
empresas formou o maior grupo de publicações brasileiro,
que integra as organizações Globo. No caso de deslocamentos verticais, segundo ele, pode acontecer de uma empresa,
que está no centro, fazer uma parceria com um fornecedor
ou com quem vende as suas mercadorias.
Compartilhar produtos e serviços, conforme Santos,
pressupõe aumento de vendas e faturamento, além de
uma maior presença de marca, com poucos custos. Nesse
caso, licenciar produtos ou serviços pode ser uma alternativa. Antes de decidir com quem e como implementar o
projeto, o consultor sugere ao empresário se perguntar:
“Meu produto pode ser complementar para esse público?
Existe uma necessidade da demanda pelo que eu ofereço?
Meu parceiro conhece o meu mix? Assim, pode-se definir
qual parceria quer fortalecê-lo, para melhorar a sua marca e a sua empresa”.
No co-branding, parte-se de uma estratégia de associação entre duas ou mais marcas distintas e reconhecidas no
mercado. Para se diferenciarem frente à concorrência, essas
empresas oferecem ao consumidor uma ação, produto ou
serviço com maior valor agregado. Há riscos, no entanto, em
gerar um conflito entre as imagens das duas organizações.
O ideal é que elas sejam complementares, como ocorre com
a Häagen-Dazs e a My Sweet Brigadeiro. A produtora de sorvetes premium, de Nova York, contou com a doceira e empresária brasileira Paula Barbosa para criar um novo sabor,
baseado nos produtos da brigaderia. Após mais de um ano
de trabalho conjunto, surgiu, em 2015, a sobremesa gelada
Tres Leches Brigadeiro. Inspirado no casadinho, a sobremesa é uma combinação de sorvete de leite condensado com o
tradicional docinho de chocolate, e faz parte da linha Artisan Collection. Com sua loja sediada em Nova York, a marca
brasileira logo conquistou os 50 estados norte-americanos.
A novidade pode ser aquirida sem fronteiras por meio do
site www.mysweet.com.
O técnico do Sebrae-RS cita ainda que algumas empresas estão investindo em parcerias store in store, em

gestão
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que os custos são rateados pelos empreendedores que
ocupam um mesmo local físico. “Um dos casos é a marca
Love Brands, composta por franquias de lojas de roupas
formada por Imaginarium, Puket e Balonè. Elas possuem
produtos complementares para o seu público”, exemplifica. Entretanto, há parcerias mais simples. “Passam pela
negociação com fornecedores, podendo-se fazer uma degustação de produtos na sua loja para aumentar a procura e as vendas”, sugere.
Redes de cooperação
Casabem está em processo de
padronização do layout de suas lojas

para a marca Casabem até a maior rentabilidade nos produtos. “A associação nos dá caixa de serviços, seguros de vida,
assistencial e médico e possibilita resolver questões de varejo. O ganho é muito grande.”
No ano passado, a Casabem concretizou uma parceria
com mais duas redes de móveis, a Redlar e a Toklar. “As três
juntas somam 200 comércios. Formalizamos essa aproximação com um estatuto próprio.” Para o futuro, conforme Farias, está sendo planejada a implantação de e-commerce, do
Centro de Distribuição e da loja modelo da rede, com laboratório para os colaboradores e testes de produtos. “Estamos
amadurecendo esses projetos. Esperamos até 2019 finalizar
a padronização de layout interno em pontos de venda.”
Trocas de experiências e ganhos
Parcerias, na maioria dos casos, trazem ganhos para os
envolvidos. “Seja apenas pelo compartilhamento de conhecimento, que já é muito rico. Claro que alianças malfeitas
podem trazer alguns prejuízos, mas que podem ser solucionadas com uma boa seleção”, alerta Santos. No caso das redes de cooperação, ele conta que 90,4% de empresas envolvidas em algum projeto do gênero afirmam ter registrado
aumento do lucro. “Além disso, 86,3% delas aumentaram as
suas vendas depois de sua atuação cooperada e 98,1% elencam mais vantagens do que se atuassem de forma individual”, destaca. Alguns benefícios, segundo ele, surgirão mais
rápido, como ganhos em escala, e outros em médio e longo
prazos, fortalecendo a marca, por exemplo.
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Um dos formatos que mais vêm conquistando adeptos
é a rede de cooperação. De acordo com a pesquisa Termômetro de Mercado, realizada pelo Sebrae-RS, o Estado possui
162 grupos de empresas do mesmo segmento que se aliaram
para ter mais competitividade. Entre os setores que se destacam, conforme o estudo, estão Alimentos, Saúde, Móveis
e Moda. “Eles têm grande potencial para obter ganhos em
escala, além de serem importantes para a economia do Estado”, avalia Santos.
Um exemplo é a Casabem, criada em 2007 por empresários do varejo moveleiro. Na época, a rede de lojas de
móveis e decoração contava com 27 pontos de venda, localizados em várias cidades do Rio Grande do Sul. “Tínhamos necessidade de negociar melhores taxas de cartão e
instituição financeira”, relata o presidente, Rodrigo Farias.
A união entre os empresários possibilitou a padronização
da marca, da frota e dos PDVs. “Temos 35 fornecedores cadastrados e lojas que vão de 100m2 a 300m2, totalizando 33
pontos de venda em Porto Alegre, Mariana Pimentel e Nova
Hartz, além da Região Metropolitana”, descreve.
Com o auxílio de consultores, o grupo tem melhorado a
sua gestão. “Trabalhamos de forma profissionalizada para
fazer a diferença no mercado. Somos pequenos, sozinhos
não conseguiríamos investir em comunicação, marketing,
capacitação, negociação e expansão”, aponta. Por se tratar de uma gestão compartilhada surgem alguns entraves.
“Como são 23 associados, a maior dificuldade é a unificação
de pensamentos. Os integrantes da diretoria não são remunerados. Estamos sempre fazendo algo diferente”, garante.
Já os benefícios, segundo ele, vão desde melhores negociações, compras em escala e viabilização de itens exclusivos
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Os resultados, conforme o consultor do Sebrae-RS,
dependerão muito do envolvimento entre as partes. “Umas
querem apenas fazer compras em conjunto e outras desejam
se consolidar como rede. Para todos os níveis de relacionamento e parceria, existe um grau de complexidade e cada vez
mais ganhos”, acrescenta. Também se pode vislumbrar a redução de custos e de riscos com a volatilidade de mercado,
melhor relacionamento com fornecedores e mais acesso a soluções gerenciais, entre outros.
Karine Fialho Barreto, proprietária da Planeta Calçados,
de Santo Antônio da Patrulha, encontrou na Unicalce uma
forma de se desenvolver. Há oito anos, ela participa das reuniões da rede, formada por 19 pontos de venda, em 15 cidades
do Litoral, Vales do Paranhana e Sinos, Serra e Região Metropolitana. “É uma oportunidade de todos pensarem juntos.
Dedico as quartas-feiras para ser voluntária lá. Vale muito a
pena”, afirma a também presidente da Unicalce. Mesmo com
condições de parcelar seus débitos, ela sofria com a forte
concorrência. “Sentia-me sozinha e era difícil sobreviver no
mercado. Com a cooperativa, tive uma grande evolução como
profissional e pessoa. Consigo ter uma visão mais estratégica,
organizando melhor a minha equipe.”
A partir dos conhecimentos adquiridos nos comitês de
negociação e de marketing, que desenvolvem trabalhos para
a rede de lojistas, ela conta que já implementou muitas melhorias no próprio negócio. “Minha loja passou de 55 para
230m2, passando de 3 para 8 colaboradores. Contabilizo um
incremento de 40% no faturamento”, comemora.
Fórum de Gestores é uma das
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ações realizadas pela Unicalce

Como associada, ela conta que teve acesso a marca, melhores preços e condições de pagamento junto a fornecedores. “Temos um espaço único, exclusivo para os lojistas.
Conseguimos ser mais assertivos para a troca de produtos.
Também participo de feiras e tenho acesso às coleções antes
do lançamento.” Outro diferencial apontado são as ações de
marketing da rede, que conta com uma agência para pensar
ações voltadas ao segmento. “Sozinha, eu não poderia contratar um serviço do tipo. Recebo o calendário com o que está
previsto e faço alguns complementos”, cita. A equipe da rede
faz o monitoramento das campanhas e busca feedbacks dos
parceiros escolhidos.
Um dos projetos que visa ao desenvolvimento dos associados é a gestão de indicadores. “Criamos parâmetros a partir
das necessidades. Por meio da evolução de resultados, apostamos em determinadas áreas em apoio ao negócio.” Os empresários ainda contam com assessoramento de uma consultoria
em questões mais estratégicas. “Antes éramos um grupo de
amigos, agora nos vemos como donos de negócio. Em vez de
concorrentes, agimos como parceiros, trocando ideias valiosas.
Isso fica no teu DNA.”
São feitas assembleias mensais, com palestras, feedbacks
das ações e pesquisas com associados. “Também realizamos o
Fórum de Gestores e de Vendedores, visitas técnicas e treinamentos. Futuramente, nosso foco será em expansão, trabalhando com a nova categoria de associado comprador”,
planeja. Além disso, está em andamento a padronização das
lojas. “Continuaremos fortalecendo a qualificação, pensando
em uma aproximação com as entidades de classe para fortalecer a indústria como parceira.”
Gestão compartilhada
Para garantir a efetividade da relação entre os empreendedores, segundo Felisoni, é fundamental que se registrem as
regras do acordo firmado. “Parcerias são relações comerciais
que dependem de um lastro. O contrato mostra a manifestação
de vontade entre as partes, trazendo as combinações, de acordo com a legislação”, pontua.
A decisão de não dividir informações estratégicas com seu
parceiro, conforme Santos, deve-se, em sua maioria, à falta de
confiança. “Restam às partes se mobilizarem para identificar
eventuais problemas e solucioná-los, a fim de fortalecer a so-

Apostando em parcerias
Confira algumas vantagens e desvantagens de uma
gestão compartilhada, de acordo com o consultor do
Sebrae-RS Túlio Josué Pinheiro dos Santos:
Prós

Contras

Otimização de riscos e
investimentos quando os
objetivos estão alinhados

Falta de confiança quando
é baixo o relacionamento
entre as partes

Consolidação e compartilhamento de conhecimento
entre os envolvidos

Escolhas malfeitas podem
trazer níveis diferentes de
comprometimento

Atualização rápida

Longo tempo para tomada
de decisões quando não há
respeito e confiança

dos acontecimentos
de mercado
Aumento da confiança
entre as partes quando as
metas são batidas e há
transparência

Interesses individuais acima
dos coletivos

Túlio Josué dos Santos
Técnico da
Gerência
de Indústria,
Comércio e
Serviços do
Sebrae-RS

“

Parcerias bem-sucedidas
suprem deficiências existentes,
encorajam, geram um elevado
grau de conhecimento no meio
e impulsionam os empresários
para um alto patamar de
discurso e execução.

”

frente às empresas que atuam no formato individual e a grandes players é quase essencial para se manter atualizado no
mercado e, principalmente, vivo.” Para ele, o período de crises econômica e política vivenciado no país pode até forçar a
obter novos modelos de trabalho, mas concretizar e sustentar
parcerias dependerá do empresário.
Felisoni reforça que o homem é essencialmente gregário. “É da sua natureza buscar relações, e particularmente no momento de crise essas possibilidades se ampliam.”
À medida que a empresa se aproxima de uma maior eficiência, segundo ele, o empreendedor encontra nesta expertise uma boa chance de crescer. “Há riscos. É preciso saber
se o potencial parceiro possui alguma adversidade. Não há
regra para um casamento ser bem definido.” Mesmo sendo
diferentes, deve-se saber se os envolvidos olham na mesma
direção, tendo os mesmos propósitos. “Para aumentar as
suas chances de sucesso, avalie os candidatos antes de fazer
qualquer aliança”, sugere.
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ciedade. Caso seja uma estratégia não relacionada ao acordo
formalizado, fica a critério do empresário divulgar ou não.”
Como tudo na vida, segundo Felisoni, a opção por trabalhar em parceria tem prós e contras. “Quem se mantém sozinho tem um controle maior sobre o processo, conseguindo
produzir mais de forma homogênea. Quando se distancia do
core business (núcleo do negócio), concentra-se naquilo que é
bom, podendo ampliar e melhorar os seus serviços.”
Santos lembra que as empresas que se fundem desejam
aumentar sua participação no mercado ou buscam sobrevivência. “Em ambos os casos, é importante que o empresário
enxergue quais seus pontos fortes e fracos para reorganizar
esse novo momento da companhia”, afirma. Deve-se aprimorar a sua vantagem competitiva, ou seja, o que ele faz de
melhor, e excluir os processos burocráticos que enrijecem a
organização. “De preferência, faça isso junto com seus colaboradores, eles podem ajudar nesse processo.”
Mais do que uma tendência, segundo o consultor, estabelecer parcerias é um bem necessário. “No mundo cada vez
mais competitivo, com novas tecnologias, novas gerações e
novas necessidades, estreitar alianças para obter vantagens

Crédito: Divulgação/Sebrae-RS
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saiba

mais

mais & menos
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) registrou no terceiro trimestre de 2017 variação de 0,68%. Em um
ano, acumulou alta de
, inflação
acima da registrada para o restante da
população do país. Os dados foram apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV).

3,53%

INDÚSTRIA
Segundo uma pesquisa da Intel em
parceria com a Strategy Analytics,
o crescimento do mercado de veículos
que andam sozinhos chegará a
até 2050. O estudo avalia que
o nicho representa um mercado bastante
promissor, uma vez que estes carros
autônomos criarão uma nova economia.

US$ 7

trilhões

TRABALHO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou que o número de colaboradores nos empresas de grande porte (acima
de 50 pessoas) caiu
em 2016, em
comparação a 2015. Já o percentual em
empresas de pequeno porte subiu de 48,1%
para 50,1% no mesmo período.

29%

Fome
Se a população reforçar os cuidados com
alimentação e o governo mantiver programas de acesso a mantimentos, o Brasil pode
. É o que
acabar com a fome até
indica a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
em relatório divulgado em outubro. Hoje, 3%
dos habitantes são atingidos pelo problema.
Novembro 2017
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INADIMPLÊNCIA
Um levantamento realizado pelo Serasa
traçou o perfil dos consumidores que saíram da lista de inadimplência em junho de
2017. Aqueles que conseguiram reabilitar
seu crédito são, em maioria, mulheres
(51,8%) do Sudeste (41,9%) que recebem
até dois salários mínimos (71,8%). O estudo
divulgou ainda que as negociações de
dívidas aumentaram
no primeiro
semestre deste ano.

65,3%
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Transformação digital é
prioridade em empresas brasileiras
Os executivos brasileiros estão
©iStock.com/Saklakova

Tecnologia /

INFLAÇÃO

considerando a tecnologia como
uma prioridade dentro dos negócios. Segundo estudo da DocuSign,
que investigou a transformação
digital no país, 97% dos entrevistados compreendem a importância de utilizar métodos totalmente
tecnológicos em seus processos.
Entre os respondentes, 83% afirmaram preferir parceiros e clientes que oferecem transações digitais. As empresas que não digitalizam seus processos
são vistas como ultrapassadas por 51% dos participantes. O levantamento
aponta ainda que realizar acordos em papel é um dos principais entraves às
negociações, pois há recorrentes problemas com extravios, documentos ilegíveis e falhas técnicas com a digitalização. As plataformas para assinatura
eletrônica ganham destaque na pesquisa: 60% dos entrevistados consideram
esse mecanismo o modo mais seguro para enviar arquivos importantes.

Consumo /

Brasileiros compram com
base no posicionamento das marcas
Segundo o estudo global Edelman Earned Brand 2017, 56% da população do
Brasil consome marcas conforme o posicionamento delas sobre questões
relevantes. Outro resultado interessante é que 72% dos entrevistados já
viraram clientes de uma marca devido às suas posturas. Além disso, 67%
afirmaram que não consumiriam se a empresa se omite em relação a assuntos importantes. Entre os temas mais citados estão corrupção no governo,
igualdade de gênero e normas ambientais. Veja mais alguns resultados:
Branding gera lealdade: 22% dos brasileiros afirmaram que pagariam
até 25% a mais por um produto ou serviço se a empresa defendesse uma
ideia com a qual eles concordam. Além disso, 53% recomendariam e
defenderiam a marca e 56% seriam leais, comprando frequentemente.
Formação de opinião: No país, os consumidores preferem buscar
informações sobre empresas com familiares, amigos ou colegas (93%).
Os entrevistados citaram a mídia tradicional (jornais, revistas e TV) como a
principal maneira de conhecer o ponto de vista das marcas.
Força no relacionamento: O estudo traz ainda o Edelman Brand Relationship
Index, que mede o envolvimento dos consumidores com as empresas. Em
uma escala de 0 a 100, o índice do Brasil em 2017 chegou a 38, ficando
acima da média global, que foi de 37.

©iStock.com/Vgajic

Gestão de Pessoas / RH
deve ser mais próximo do
setor financeiro Conforme
a apuração da empresa de
recrutamento especializado
Robert Half, 69% dos executivos
financeiros do Brasil acreditam
que o setor de Recursos
Humanos (RH) deveria trabalhar
em conjunto com o Financeiro
nos programas de gestão de
talentos. A pesquisa entrevistou
100 profissionais do âmbito das
finanças. Entre eles, 67% afirmam
que essa maior colaboração
garante a seleção de profissionais
mais qualificados. As principais
formas de integração citadas
foram reuniões de rotina entre os
gestores (57%), maior remuneração
para talentos (52%) e melhora no
treinamento dos profissionais da
área financeira (32%).

negócios /

perfil do empreendedor
gaúcho é traçado
Em iniciativa inédita, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) reali-

zou a pesquisa Empreendedorismo no Rio Grande do Sul, que apura quem
são as pessoas que atuam nesta área e como ela está se desenvolvendo. O levantamento ouviu 2 mil empresários e foi conduzido pelo
Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) em parceria
com o Sebrae. Foram avaliados quesitos como a relação oportunidade/necessidade e a participação das mulheres e dos jovens. No Estado, 1,9 milhão de gaúchos são empreendedores. Entre os participantes, 66,7% abriram sua empresa por oportunidade. A maioria deles
possui de 18 a 64 anos e 56% são homens, contra 44% de mulheres. Os
estabelecimentos gaúchos já constituídos representam 13,7%, contra
12,4% de novos negócios. A principal dificuldade apontada em abrir
ou manter uma empresa é a falta de políticas e programas governamentais, citada por 87% dos entrevistados.

/ Maioria das empresas
não tem iniciativas de igualdade de gênero
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As ações para promover igualdade entre homens e mulheres estão
em baixa no meio corporativo brasileiro. Em pesquisa realizada pela
consultoria de diversidade de gênero Tree em parceria com o Instituto
Qualibest, 70% dos respondentes afirmaram que nunca houve iniciativas desse tipo na empresa em que trabalham. Grande parte dos entrevistados disse já ter visto ou vivido situações ofensivas, com percepção
maior entre as mulheres (53%). Ainda que o estudo tenha apurado que
a maioria das organizações oferece canais de denúncias oficiais, 34%
das colaboradoras não se sentem seguras para denunciar casos de assédio. Outro dado alarmante é que 32% das trabalhadoras declaram conhecer uma outra mulher que foi demitida
durante a licença-maternidade ou no período após o retorno ao trabalho.

©iStock.com/Leo Wolfert
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sesc
Esporte como
fonte de saúde

A
Novembro 2017

Marcos Nagelstein/SESC-RS

Em novembro e dezembro, ocorrem as finais estaduais dos Jogos Comerciários e do Circuito
de Corridas e a última prova do Circuito Nacional do Triathlon,
s finais estaduais de grandes
que percorre sete estados. O período marca o encerramento de
eventos esportivos do Sesc-RS um ano repleto de ações promotoras do esporte como forma de
lazer para uma vida mais saudável, valorizando a inclusão somarcam o encerramento de
cial e a cidadania. Com seus programas de educação esportiva,
um ano de lazer, cidadania e o Sesc recebeu, em 2003, a chancela da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).
inclusão social
Segundo o gerente de Esporte e Lazer do Sesc-RS, Marcelo
Campos Afonso, a entidade procura sempre formular um calendário amplo de atividades de abrangência estadual, dividido
em várias etapas, para integrar pessoas e famílias, educar pela
prática desportiva e fomentar o turismo. “Pessoas de diversas
regiões participam das finais dos Jogos Comerciários, em Porto
Alegre; da final do Circuito Sesc de Corridas, em Torres; ou da
etapa nacional do Triathlon, em Tramandaí, movimentando o
setor de bens e serviços”, conta.
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Claiton Dornelles/SESC-RS

Melhor empresa para trabalhar no RS Pelo
quinto ano consecutivo, o Sesc está entre as
Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande
do Sul, segundo pesquisa Great Place to Work
Brasil e Revista Amanhã. A divulgação ocorreu em
outubro, num levantamento sobre o ambiente
de trabalho baseado no depoimento dado pelos
próprios funcionários e em um relatório de práticas
assinado pelos gestores. O Sesc/RS manteve a 3ª
colocação na categoria Grandes Empresas.
O primeiro lugar ficou com a Dell EMC e o
segundo, com a indústria de máquinas John
Deere. Entre as empresas nacionais, o Sesc/RS foi
o mais bem colocado na pesquisa do GPTW.
Temporada de Férias Sesc O Sistema
Fecomércio-RS/Sesc inicia em novembro a
comercialização das vagas restantes nos Hotéis
Sesc Torres, Gramado, Campestre (Porto Alegre) e
conveniados durante a Temporada de Férias Sesc

Qualidade de vida

Verão 2017/2018. A comunidade em geral poderá

Com opções para crianças, jovens, adultos e idosos, as
unidades do Sesc-RS contam com instalações de alto padrão
técnico, projetadas em ambientes que integram acessibilidade, socialização e sustentabilidade. O esporte serve como
agregador de famílias, escolas e comunidades com a instituição. Nesse sentido, as dezenas de academias espalhadas
pelos municípios gaúchos são atrativos promotores de qualidade de vida e bem-estar. “Contamos com mais de 30 mil
clientes, oferecendo musculação, ginástica, dança e pilates
com certificação ISO 9001”, frisa Afonso.
A cada evento, a instituição promove pesquisas de satisfação e colhe sugestões e comentários também pelo canal Fale Conosco. As contribuições possibilitam a melhoria
dos serviços. “Nos Jogos Comerciários, incluímos modalidades novas, como o Basquete de Trio e o Futevôlei. Assim,
ficamos em contato direto com o nosso público”, relata.
“A maioria elogia a organização, pois procuramos sempre
dar as melhores condições para que as pessoas possam
praticar seu esporte favorito.” Com olhos em 2018, Afonso revela que haverá a inclusão de circuitos de duas novas
modalidades no calendário: Skate e Mountain Bike. “Já realizamos eventos-piloto e percebemos a demanda”, avisa. Os
regulamentos e as etapas ainda estão sendo elaborados.

do Sesc/RS para verificar a disponibilidade. Ao

entrar em contato diretamente com as unidades
todo, são 55 hotéis para 33 destinos no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina.

agenda de eventos
20 a 23/Nov
Maturidade Ativa
A 14ª Convenção Estadual do programa
Maturidade Ativa Sesc ocorrerá em Torres.
O evento reúne grupos de idosos de mais de 50
cidades gaúchas em quatro dias de atividades,
recreação e confraternização.

03/Dez
Final estadual
Com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio
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Uma equipe de 30 técnicos, capacitados para desenvolver qualquer tipo de modalidade, faz os projetos acontecerem. “Queremos a diversificação, pois assim nossas ações
ganham mais alcance nas comunidades. As corridas de rua,
por exemplo, contemplam um vasto público: basta um tênis
e uma vestimenta leve para estar presente”, diz. O foco é valorizar o bem-estar integral do corpo e da mente e o desenvolvimento da autonomia. A questão competitiva importa,
mas fica em segundo plano.
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da Hortênsias Água Mineral Natural, Torres recebe
ainda a final estadual do Circuito Sesc de Corridas.
A prova tem distâncias de 3km, 5km e 10km e será
percorrida pelos campeões da categoria Adulto.
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marketing
©iStock.com/Nicomenijes
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Emojis: use com
moderação
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A

O uso de emojis já faz parte do cotidiano das pessoas em qualquer rede social. As figuras que representam objetos, gestos, animais e expressões faciais invadipopularidade de símbolos
ram o mundo virtual e servem como atalhos emocionais e
textuais em diversas situações. No entanto, a utilização delas
e desenhos pode ser
pelo meio empresarial no e-mail marketing ainda é incipiente
aproveitada como
e gera dúvidas, embora possa dar bons resultados. Mesmo os
especialistas recomendam cautela, com testes em pequenos
ferramenta a ser usada
grupos direcionados antes de um uso em larga escala.
no e-mail marketing
Alguns profissionais de marketing têm uma certa resistência
em utilizar emojis em suas campanhas, talvez por ainda
de sua empresa, mas é
se mostrarem inseguros sobre como podem ser interpretados
preciso cuidado
pelos clientes. No Brasil, a aplicação das imagens no correio
eletrônico ainda é muito incipiente. Para o e-mail strategist da
Return Path, Rafael Viana, isso decorre, em primeiro lugar, da
falta de informação, tanto de como usar esse tipo de estratégia
quanto a respeito da eficácia. “Muitos ainda acham que esse
artifício aumenta a probabilidade de o correio ser classificado

Análises necessárias
Cabe ao varejo analisar se essa estratégia faz sentido
para seus negócios, pois, dependendo da marca, a utilização de um emoji pode não combinar, por se tratar de uma
forma de comunicação que muitas vezes é associada ao
público mais jovem e descolado. Viana recomenda aos interessados estudar seu público por meio de uma análise
demográfica, com a realização de testes A/B, para validar
se há espaço para a utilização de uma estratégia de abordagem mais criativa. “Se os números mostrarem um aumento significativo e não houver nenhuma restrição por
parte da marca, talvez valha a pena adotar uma forma de
utilização mais recorrente”, diz.
Flaubi Farias, da agência Resultados Digitais, vê a possibilidade de aplicação de emojis em ações de marketing
como algo natural, dado o aumento do número de pessoas utilizando dispositivos móveis para se comunicar. A
tela estreita do celular é um convite à economia de caracteres. Ele reitera que a colocação de figurinhas em um assunto
de e-mail é delicada. “Pode funcionar, desde que contenha a
mensagem certa para as pessoas certas. Caso contrário, será
um tiro no pé”, alerta. Outra questão importante é checar
se os emojis estarão visíveis em todas as plataformas (como
Apple, Windows e Android).

Um erro nessa área pode prejudicar muito a taxa de leitura? De acordo com Rafael Viana, sim, mas o mesmo ocorre
com qualquer linha de assunto. “Se o tema não agradar, há
uma grande chance de gerar descadastramento, marcação
como lixo eletrônico ou o mais comum, falta de interesse
para abrir”, conta. Algumas dessas métricas são utilizadas
pelos provedores para treinar seus algoritmos antispam, fazendo com que mensagens futuras sejam automaticamente
classificadas de acordo com os critérios aprendidos.
Dicas importantes
A pesquisa da Return Path sobre o uso de emojis no
campo de assunto de e-mails deixa dicas valiosas
para os profissionais do marketing:
1 – Teste em pequenas amostras: faça a comparação
de resultados entre os e-mails com emojis enviados a uma
pequena parte do seu mailing e os remetidos para a outra
parte com a versão tradicional sem figuras. Isso permite a
medição acurada do impacto da iniciativa.
2 – Evite exageros: há um certo fator de novidade ao
ver emojis na caixa de entrada, mas não é de causar
surpresa se o desempenho da estratégia diminuir ao longo
do tempo. Evite o uso recorrente ou as imagens mais
amplamente escolhidas.
3 – Faça sentido entre imagem e conteúdo: um emoji utilizado com sucesso por outra empresa não necessariamente
irá gerar o mesmo resultado para o seu negócio. Preserve
a identidade da sua marca e tenha cuidado na escolha,
para que ela não seja mal interpretada.
4 – Fique atento com a qualidade de visualização da
imagem: o uso de símbolos desconfigurados pode
acarretar em exclusões dos seus e-mails. Certifique-se de
que eles são suportados pelos provedores de e-mail do
seu público. Para isso, consulte o site http://unicode.org/
emoji/charts/full-emoji-list.html
5 – Saiba onde estão parando os seus e-mails: antes de
tudo, procure mapear se os seus e-mails estão chegando
na caixa de entrada dos seus assinantes e sendo abertos.
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como spam, visto que antigamente os filtros eram altamente
dependentes do conteúdo da mensagem e assunto, ao contrário de hoje, quando consideram diversas variáveis, em especial
as informações de engajamento”, explica.
Uma pesquisa da Return Path revelou que os emojis podem ter um papel importante nas estratégias de campanhas
de e-mail marketing. O comparativo de mensagens com e sem
figurinhas em períodos importantes para o varejo constatou, por exemplo, que, no Dia dos Namorados uma linha
de assuntos com imagem de lábios teve taxa de leitura 4%
maior; na Páscoa, o e-mail com um coelho em destaque resultou em 5% mais cliques; no Saint Patrick´s Day, a bandeira irlandesa na campanha promocional fez com que a
taxa de leitura subisse 8%. Nem todas as tentativas e nem
todas as imagens, contudo, funcionaram da mesma forma.
No Ano-Novo, a figura com duas taças de champagne gerou
queda de 9% na visualização.
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6 – Analise a concorrência: Existem muitas opções quando
se trata de usar emojis em linhas de assunto de e-mail,
então fique atento ao que os outros estão fazendo. Assim,
você pode captar boas ideias para o seu próprio uso ou
evitar cometer erros semelhantes.
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senac-rs é destaque
na worldskills

S

Novembro 2017

Carolina Grossini/Senac-RS

Os alunos do Senac-RS Vitória Menezes, Gérson Nunes e Júlia Goulart conquistaram medalha de excelência nas ocupações Cabeleireiro, Cozinha e Cuidados de Saúenac-RS ganha medalha
de e Apoio Social na WorldSkills Abu Dhabi 2017. O reconhecimento foi entregue na cerimônia de encerramento do evento,
de excelência nas três
na capital dos Emirados Árabes Unidos, em 19 de outubro.
ocupações que disputou
Os três declararam-se felizes com o resultado. “A sensação é
de missão cumprida. Poder representar a gastronomia e a eduna WorldSkills 2017,
cação brasileira foi uma experiência incrível. Fui o melhor do
realizada em Abu Dhabi,
Brasil da minha geração e, mesmo concorrendo com mais de 40
países, conseguimos alcançar esse resultado”, afirmou Gérson
em outubro
Nunes após receber a medalha. Emocionada, Vitória Menezes
declarou: “Ter meu trabalho reconhecido como de excelência
é a maior recompensa que eu poderia ter. Vou levar essa experiência única como inspiração para ser melhor sempre.” Participar do processo é uma vivência ímpar, segundo Júlia Goulart:
“Profissionalmente falando, a competição nos propõe desafios
Gérson Nunes, Júlia Goulart e Vitória
e vivências que não conseguimos encontrar em outros meios,
Menezes irão compartilhar suas
gerando uma experiência única para colocar no currículo”.
O Brasil conquistou 15 medalhas, sendo 7 ouros, 5 pratas e
experiências com os demais alunos
3 bronzes, além de 26 certificados de excelência, conquistadas
pelos alunos do Senai e do Senac. “A competição é extremamente importante porque destaca a qualidade da educação
profissional do Senac, do Senai e do país. Temos alguns índices
internacionais de Educação, como o Pisa, que colocam o Brasil
em posições muito ruins. No entanto, na WorldSkills, ficamos
em segundo lugar entre todos os países”, ressalta José Paulo
da Rosa, diretor regional do Senac-RS. Ao todo, 1,3 mil participantes de 60 nações mostraram seus talentos em 51 ocupações,
entre 15 e 18 de outubro.
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Grande legado para a instituição
Foram quatro dias de competição para os quais os alunos
se preparam por aproximadamente dois anos, passando pelas
etapas escolar, regional e nacional, até chegar ao nível mundial, deixando um importante legado para Departamento Na-
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Inaugurada unidade em Três de Maio Em 11 de
outubro, o município de Três de Maio ganhou uma
unidade Sesc/Senac, localizada na travessa Praça
Bandeira. O evento de inauguração contou com a
presença de autoridades, representantes do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac e convidados. Nas ações
do Senac, são oferecidos cursos em diversos níveis
nas modalidades EAD e presencial, nas áreas de
Comércio, Gestão, Idiomas e Informática. Entre as
atividades oferecidas pelo Sesc estão a Academia de
Musculação e o Grupo Sesc Maturidade Ativa, com
desenvolvimento de ações de estímulo ao bem-estar
na terceira idade. Informações pelo telefone
(55) 3535-2046 ou pelo site www.senacrs/tresdemaio.
Abertos 55 polos de graduação a distância
O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas
para cursos de graduação a distância em 55 polos
no Rio Grande do Sul. Estudantes de todo o Estado
podem se inscrever em uma dos 13 opções nas áreas
de Comércio, Administração, Educação, Gestão ou Informática. As inscrições podem ser feitas no portal www.
ead.senac.br/graduacao/. Os cursos de graduação em
tecnologia, bacharelado ou licenciatura têm duração
entre dois e quatro anos. As aulas são ministradas pela
internet, com duas avaliações presenciais por semestre.

agenda de eventos
19 e 20/Nov
Salvatore – Técnicas de colorimetria
Serão ensinadas no evento do Senac Camaquã
técnicas de colorimetria. A atividade será realizada das 9h às 18h, na avenida Marcírio Dias
Longaray, loja 01. Inscrição e informações pelo
telefone (51) 99746-8820.

02, 09 e 16/Dez
Fotografia para corretores de imóveis
O Senac Santa Rosa promove um workshop
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cional e para o Senac-RS. Segundo Lucas Elias Rosito, psicólogo
que acompanhou os alunos e especialista em competições, o
crescimento dos participantes é muito grande. “Eles entram na
etapa escolar de um jeito e terminam de outro. Efetivamente,
nós não preparamos esses jovens apenas para uma competição. É um enriquecimento tremendo, que inclui a disputa, mas,
mais do que isso, é a formação desses jovens, que muitas vezes
estão recém iniciando a aprendizagem, sem acreditar em si
mesmos, e, após esse período, saem com identidade, formação
e autoestima distintas.”
Para as escolas que descobriram os talentos, o ganho é
enorme. “O fato de sermos referência na área da Beleza, com
espaço de treinamento para a WorldSkills, favoreceu muito.
Mesmo o estudante que não tem perfil de competidor passa a
entender todo esse contexto, tem orgulho de pertencer”, afirma a diretora do Senac Centro Histórico, Fernanda Pittelkow.
“Percebemos que nossos métodos e nossas técnicas estão entre
as mais qualificadas do mundo. Quando comparamos tudo o
que foi feito durante os dois anos de treinamento e o que foi
apresentado pelos competidores, temos convicção de que estamos no nível mundial na área da Gastronomia”, ressalta o
diretor da Faculdade Senac Porto Alegre, Elivelto Nagel.
Na opinião da treinadora da ocupação Cuidados de Saúde
e Apoio Social, Maristela Soares, houve muito aprendizado.
“Aqui, conhecemos formas diferentes de fazer o mesmo processo. Vemos como cada país faz o curativo, o posicionamento
do paciente, a sua retirada da cama. São outras formas de atuar,
mas todas dentro da técnica, utilizando bibliografia diferente.
É muito enriquecedor”, observa Maristela.
O gerente do Núcleo de Educação Profissional, Roberto
Berté, aponta que todo o conhecimento adquirido durante o
processo da WorldSkills ficará à disposição das escolas e das
unidades. “Estamos muito orgulhosos dos alunos e de toda a
equipe, experts, treinadores e escolas, que desempenharam
um excelente trabalho. Vamos organizar oficinas, workshops
e aulas para que Gérson, Júlia e Vitória possam compartilhar
suas experiências com os demais estudantes: as técnicas que
assimilaram durante os treinos e o que aprenderam com outros
países.” A coordenadora de Internacionalização do Senac-RS,
Carla Cassol, também destaca que a preparação para a etapa
nacional das Competições Senac de Educação Profissional, que
será realizada em 2018, está em andamento: “Já estamos com
foco na Rússia, desenvolvendo competidores para 2019”.
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voltado para corretores de imóveis. As aulas
ocorrem ao longo de três sábados, das 8h às
12h, na rua Santa Rosa, 1.827. Informações pelo
telefone (55) 3512-2522.
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dossiê Tapetes
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Voando no mundo
mágico dos tapetes
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Segundo a mitologia grega, contada em A Odisseia, do poeta grego Homero, Penélope, uma
princesa muito bem-quista pelo seu povo e por sua família,
om o propósito de bloquear
esperou 20 anos por seu amado, Ulisses, retornar da Guerra de Troia. Conforme o tempo passava, Icário, o pai de
o frio do assoalho, os
Penélope, sugeriu que talvez fosse a hora de a princesa cotapetes são itens milenares,
nhecer outros pretendentes e dar uma figura paterna a seu
filho, Telêmaco. Penélope, depois de alguma resistência,
permeados por aspectos
aceitou, pedindo apenas que pudesse terminar de tecer um
de luxo, arte e cultura, que
presente para o sogro, Laerte. A princesa passava os dias
no tear enquanto às noites desfazia todo o seu trabalho,
moldaram a história do
secretamente. Eventualmente, Ulisses retorna, e ela reconstrói a sua família – e assim, o tapes da história do casal
ocidente e do oriente
ficou marcado pelo amor de uma mulher à espera de o seu
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um pequeno poema do tecelão que, além de datar o trabalho
por volta do ano 1540, dizia: “Não tenho qualquer refúgio no
mundo que não seja a vossa soleira. Não existe qualquer outra
proteção para a minha cabeça que não seja esta porta”.
©iStock.com/Janin Gantz

marido voltar da guerra. O vocábulo tapete veio do latim
tapēte, que por sua vez é advindo do grego tapes, como o
item tecido pela heroína da mitologia. A palavra em grego
antigo tem origens incertas, mas etimólogos apontam uma
raiz comum em línguas arcaicas iranianas, mesclando-se
com a história do próprio tapete.
Estima-se que a humanidade tenha criado seus primeiros
tapetes ainda na Pré-História, com registros do uso de pelo de
cabras e ovelhas tricotados em forma de capacho há mais de
9 mil anos. Entretanto, o artigo só ganharia forma da maneira
como o conhecemos no Oriente Médio, mais precisamente na
região do Irã – onde ficava a Pérsia –, onde se começaram a
utilizar matérias-primas mais sofisticadas como seda e algodão por tecelãs há milênios – o exemplar mais antigo conhecido data de mais de 6 mil anos atrás.
A arte persa

Colorindo naturalmente
Além de um processo de manufatura única, a pigmentação das matérias-primas dos tapetes persas é
feita com corantes naturais, muitos colhidos na região, conferindo o colorido único da arte das peças:
O pigmento vermelho é obtido da raiz da rúbia, planta
silvestre natural do Irã.
A cor azul vem das folhas do índigo, outra classe de
plantas advinda do Oriente Médio, que dão um tom muito
escuro, quase preto.
As folhas da videira ou o açafrão dão os tons amarelos.
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Muito antes de virarem itens de decoração luxuosos desejados por monarcas em todo o globo, os tapetes atendiam
a uma necessidade de grupos nômades persas se aquecerem
no inverno rigoroso da região asiática, bem como decorarem as suas tendas. Os teares, onde eles eram feitos, tinham
estruturas simples e leves, fáceis de carregar de um lado
para o outro conforme o grupo se movia.
Segundo estudiosos da sociedade persa, os tapetes são
grandes referências da cultura artística do povo, uma vez
que a produção dos itens era totalmente manual, e costumavam retratar motivos locais – incluindo cores vivas e desenhos de ramos de videira, arabescos, palmeiras, nuvens,
medalhões ou mesmo figuras geométricas, além de animais
da região e humanos.
Foi a partir do século XVI, com o apoio do império vigente,
que a arte de fazer tapetes atingiu o seu apogeu criativo tanto na Pérsia como na Índia, atendendo principalmente cortes
locais. Nesse período, foi tecido o famoso Tapete de Ardabil,
que hoje está disponível para visitação no Victoria and Albert
Museum, em Londres, devido ao seu fator icônico. Quando o
artigo aportou na Inglaterra, em 1893, era originalmente um
par de tapeçaria em farrapos, segundo descreve Essie Sakhai,
no livro The Story of Carpet. Então, para reaver e restaurar um
deles, foi sacrificado o outro. Inscrito ao longo dos itens – que
mediam 10,5m de comprimento por 5,3m de largura – havia
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Pigmentos azul e amarelo eram misturados para obter o
verde, junto com o sulfato de cobre.
A lã, em sua coloração natural, dava origem ao cinza e ao
marrom, que também podem ser obtidos da casca da noz.
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dossiê Tapetes
Conforme a arte do tapete se disseminou pelo mundo, a
humanidade – principalmente em localidades mais frias – começou a adaptar o item de luxo e buscar alternativas para
inseri-lo em suas casas. Com a produção em massa proporcionada pela Revolução Industrial, no século XVIII, a manufatura dos tapetes ficou mais acessível, e, em 1839, Erastus
Bigelow inventou o tear elétrico. Mas foi com o advento dos
tecidos sintéticos, como o nylon e o propileno, que os tapetes
caíram realmente no gosto do povo, bem como os seus preços
ficaram mais amigáveis.
Os tapetes felpudos, uma febre que começou na primeira
metade do século XX e perdura até hoje, também foram responsáveis pela consolidação do artigo nas casas do Ocidente. A ideia do produto surgiu quando Catherine Whitener
fez uma colcha de tricô felpudo para dar de presente ao seu
irmão em seu casamento, unindo um tecido mais grosso à
lã. Conforme encomendas de pessoas da região começaram
a chegar a Catherine, a moça semianalfabeta da região rural
da Geórgia, nos Estados Unidos, construiu o seu pequeno ne-

gócio de produção de colchas. Com a Grande Depressão, no
final da década de 1920, grande parte da população local encontrou apoio e empregos na crescente indústria de cama,
mesa e banho instituída por ela.
A fim de agilizar a produção, a empresa patenteou a máquina de tufting, que mecanizou os processos e ajudou a criar
e entregar esses produtos mais rapidamente, revolucionando
a maneira como os tapetes chegavam ao mercado americano.
O equipamento nada mais era do que uma máquina de costura normal com uma agulha diferenciada, que puxava a lã sem
danificar o tecido, junto com uma tesoura para cortar os fios.
Segundo o Carpet and Rug Institute, comandado pela empresa,
em 1941, apenas 1% dos tapetes eram feitos mecanicamente, e,
após o longo período da 2ª Guerra Mundial, a população estava ávida por cor e beleza – em 1946, a demanda cresceu tanto
que foram consumidos mais de 30 mil fardos de algodão, e, em
1950, aproximadamente 500 mil. Além disso, enquanto em 1950
apenas 10% dos tapetes eram feitos de algodão, no processo de
tufting, em 2010, 90% da indústria utilizava este material.
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Domínio Público/Hermitage Museum

©iStock.com/Robert Daly

CURIOSIDADES

O mais antigo de todos

Símbolo de fama e poder

Meio de transporte?

Como lã e seda são materiais muito

Reza a lenda que o tapete vermelho

Icônico na cultura árabe, o Tapete

sensíveis, há poucos exemplares de ta-

é uma tradição da Grécia antiga,

Voador é um item mitológico

petes milenares em boa conservação.

quando o rei Agamemnon, ao

recorrente nas fábulas desse povo,

Um exemplo deles é o Tapete Pazyryk,

vencer a guerra de Troia, é recebido

geralmente utilizado como ferramenta

que data de 5 anos a.C. e foi encon-

com uma tapeçaria vermelha, re-

narrativa de transporte mágico. O item

trado congelado na tumba de um mo-

servada aos deuses. A prática voltou

ficou eternizado no filme de 1992 dos

narca mongol na Sibéria. O design do

em 1922, na porta de um cinema

Estúdios Walt Disney, Aladdin, ao ser o

artigo traz uma faixa no meio e uma

em Hollywood para uma estreia, e

grande companheiro do protagonista

borda retratando animais e guerreiros.

popularizou-se na década de 1960.

nas suas aventuras.

Verdadeiros Robin Hoods de toga que se
reuniram na floresta de Sherwood saem
agora às ruas defendendo a inaplicabilidade
da nova lei por inconvencionalidades
(descumprimento de convenções
internacionais) e inconstitucionalidades.

Ora, o novo marco legal valoriza a negociação
coletiva e a contratação direta entre empregado e empregador, coloca um freio no ativismo judicial e cria regras para que as ações
trabalhistas sejam responsáveis (como a
sucumbência recíproca). Tudo o que sempre
foi reivindicado pela sociedade civil e, em especial, por aqueles que querem empreender
no nosso país foi incorporado ao texto.

Com efeito, foram aprovados 125
enunciados paralelos, a quase totalidade
negativos, referentes à aplicação da nova
lei. O clima instalado é de total insegurança
jurídica. Pregam esses magistrados que o
controle de constitucionalidade seja feito
por eles próprios, de forma difusa, nas ações
trabalhistas. Assim, com boa vontade, em
um pouco mais de uma década, teremos
a definição sobre a aplicação das novas
regras. A sociedade pede pouco. Pede
segurança jurídica.

Firme na crença fora de tempo de que o Estado sempre supera a negociação coletiva e de
que capital e trabalho não negociam, mas travam embates, operadores do Direito, na sua
maioria magistrados da Justiça do Trabalho,
completamente dessincronizados com o atual
mundo do trabalho, realizaram uma “jornada” com o objetivo de reagir à mudança.
A palavra de ordem é não aplicar a lei.
Talvez não sejam maioria, mas são
barulhentos e agem como juízes justiceiros.

Neste cenário, impõe-se a imediata
intervenção do Supremo Tribunal Federal,
que já pode ser instado a realizar o controle
concentrado de constitucionalidade de
dispositivos da nova lei em ações diretas
a serem propostas pelas confederações
empresariais, com base nos próprios
enunciados aprovados na jornada
sherwoodiana. Que se provoque o STF.
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Nada mais reacionário do que o
posicionamento da Justiça do Trabalho
e do Ministério Público do Trabalho, ou
pelo menos de parte significativa de seus
integrantes, neste recente episódio da
reforma trabalhista.

Lúcia Simon

visão Trabalhista

Justiça do Trabalho
reacionária
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Flávio Obino Filho
Advogado trabalhista-sindical da Fecomércio-RS
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nicho

Ecoturismo

©iStock.com/People Images
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Sintonia com a
natureza
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A aproximação do homem com o meio ambiente em forma de diversão, lazer e aprendizagem, preservando a natureza, é um objetivo do ecoturismo. De acoraminhadas e observação
do com o Ministério do Turismo, o nicho caracteriza-se pelo
contato com ambientes naturais, pela realização de atividada natureza são algumas
des que possam proporcionar a vivência e o conhecimento
das atividades do turismo
da natureza e pela proteção das áreas onde ocorre. Assim, o
conceito engloba as atividades turísticas baseadas na relaecológico, que surgiu no
ção sustentável com a natureza, comprometidas com a conBrasil no final dos anos 1980 servação e a educação ambiental.
Entre as modalidades propostas estão a observação passiva da flora, da fauna, da paisagem e dos aspectos cênicos do
entorno, a observação participativa e interativa com o meio
natural, com caminhadas, escaladas, desbravamentos e aberturas de trilhas. Além disso, podem-se incluir nesse universo
esportes de aventuras como rafting e rapel. No Brasil, o tu-
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envolvimento de órgãos públicos e privados como entraves para o setor. “Para superar isso, seria necessário o
engajamento de todos, a criação de um conselho, ter mais
associativismo e cooperativismo entre as comunidades e
criar políticas municipais pensando no desenvolvimento do turismo sustentável”, aponta Eger. Sobre o aspecto econômico, o empresário avalia que o movimento tem
sido bom em relação a 2016, mas está apreensivo quanto
aos próximos anos.
Recanto do bioconstrução
Em 2002, a partir da necessidade de hospedar os seus
conhecidos, Ivania Kunzler e Marcelo Tcheli decidiram
criar o Recanto da Mata, em Maquiné. “Compramos o sítio em 1999 e nossos amigos queriam nos visitar. Como
não tínhamos onde recebê-los, demos início à pousada.
Primeiro, construímos a Cabana Grande, e em 2004, a Cabana Gaulesa”, conta Ivania. Por estarem em região de
Mata Atlântica e próximos a um rio, desde o início o casal se preocupou com o tratamento sanitário, a fim de
não causar um impacto negativo no ambiente. “A partir
daí iniciamos uma grande pesquisa no campo de bioconstrução e desenvolvimento de sistemas de tratamento de
resíduos. Temos telhado vivo, sistemas de tratamento de
águas já utilizadas, tanque de evapotranspiração, biodigestor, sistemas agroflorestais, captação de água da chuva
Campos de Cima da Serra são cenários das
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caminhadas organizadas por Adão Samir Eger
Divulgação/Agência Campos de Cima da Serra

rismo ecológico teve início no final dos anos 1980 e ganhou visibilidade com a realização da II Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Humano, a Eco92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro.
A agência Caminhos de Cima da Serra surgiu a partir
de um sonho de Adão Samir Eger, quando se formou em
Turismo pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).
Ele percebeu em São Francisco de Paula o potencial para
explorar o nicho de mercado e desenvolver também educação ambiental. “O ecoturismo tem um público seleto
que ama fazer caminhadas na natureza. Esse exercício é
a principal maneira de vivenciar um local, conhecendo os
atrativos culturais e naturais”, considera. Eger interpreta
o turismo ecológico como uma maneira de o ser humano
voltar às suas origens, vivenciando a natureza. “É deixar
de lado aquela vida do cotidiano, que envolve trabalho,
casa, TV, amigos, família e compras, encontrando sua essência pelo contato com o ambiente natural.”
O empresário trabalha como Microempreendedor Individual (MEI) e oferece caminhadas nos Campos de Cima da
Serra, por trilhas ou estradas antigas. A região conta com
uma ótima infraestrutura para receber ecoturistas, com
uma Unidade de Conservação (Parque Estadual do Tainhas),
parques de lazer, fazendas rurais e caminhos por onde passaram os primeiros tropeiros – condutores de tropas de cavalo ou mulas, que atravessavam extensas áreas transportando gado e mercadorias.
Atualmente, a agência oferece 12 opções de roteiro, em
dois formatos. Mensalmente, organiza um evento aberto, divulgado em redes sociais. No dia da caminhada, os participantes preenchem e entregam as fichas de inscrição, junto
com o pagamento. A outra modalidade são atividades feitas
via reserva, que podem ser para uma pessoa ou até grandes
grupos. “Neste caso, verifico o que o cliente gostaria de fazer
para montar um roteiro. O pacote inclui transporte, alimentação, entrada nos locais a visitar e guia de turismo.”
Para o futuro, o empreendedor deseja que o negócio
possa agregar poder econômico à região, ser conhecido
como um agente do desenvolvimento sustentável e ainda
desenvolver mais roteiros de caminhada na área. “Quero satisfazer os clientes e sempre levar uma mensagem
de como podemos resgatar o nosso lado humano junto
à natureza”, ressalta. Ele observa a falta de apoio e de
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e paredes de pau a pique.” Os elementos acabaram se tornando atrações do Recanto, que recebe grupos de escolas, indígenas, catadores e
curiosos para conhecer as estruturas e o modo
como funcionam, muitas vezes em visitas que
duram um dia. “Além disso, três vezes ao ano,
recebemos pessoas para realização de cursos de
bioconstrução, onde repassamos nossos conhecimentos, focados principalmente na produção
com terra”, afirma Ivania.
Além das cabanas, a pousada possui uma pequena área para acampar. No sítio, o visitante
pode observar as estruturas, tomar banho de rio
e fazer trilhas na mata. O município tem diversas atrações naturais – incluindo a Cascata do
Garapiá, que fica na localidade de Barra do Ouro,
a 13 quilômetros do centro de Maquiné.
Em feriadões, o Recanto da Mata recebe até
30 hóspedes. “Normalmente, chega a dez pessoas,
no máximo, aos fins de semana”, complementa. Nos planos
para o negócio estão a construção de mais uma ou duas cabanas e o aprimoramento da estrutura para a recepção dos
hóspedes. “O objetivo é manter a tranquilidade e o silêncio
do local, para permitir a escuta da natureza. Também estamos construindo um pequeno teatro onde, aos sábados,
realizaremos apresentações de teatro de bonecos, que é
outra atividade nossa”, detalha a empresária.
Pousada do Moinho oferece
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Mariana Almeida Lucas/Divulgação Pousada do Moinho
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quartos e área para acampar

Divulgação/Recanto da Mata

nicho

Ecoturismo

Técnicas de bioconstrução utilizadas no
Recanto da Mata atraem visitantes
Um estabelecimento que também surgiu de forma orgânica
foi a Pousada do Moinho, localizada a 150 metros da BR-392 e
a 21 quilômetros de Pelotas. Em 2001, ao perceber que a casa
de veraneio de sua família deixou de ser usada, Miguel Alfredo
Timm Amaral decidiu se mudar para a propriedade, aproveitando a natureza do local e a estrutura então disponível. “Comecei a alugar os quartos e fiz churrasqueiras para o camping,
que tem capacidade para 120 pessoas.” A área para montar as
barracas tem bastante sombra e fica ao lado do Arroio dos Kaster. “Estamos cercados por represas, cachoeiras e trilhas para
caminhar no meio do mato”, afirma o empresário. Atualmente, há cinco quartos prontos e quatro a serem mobiliados. “A
época mais movimentada é de outubro a março, em função dos
dias mais quentes. No inverno, a procura é pela pousada.”
programa de domingo
O principal diferencial do negócio é a proximidade do
arroio. “Proporcionamos muita tranquilidade. Por isso, inclusive, não permitimos som alto”, salienta o proprietário,
que administra o local junto com a sua esposa e contrata
diaristas conforme a necessidade. “Muita gente vem para
passar o dia, faz um churrasco ou um piquenique, toma um
banho de cachoeira e vai embora de tarde.”
De acordo com Amaral, casais entre 25 e 50 anos formam a maior parte da clientela. “O jovem de 18 anos quer
badalação, praia e zoeira. Aí chega uma fase da vida em
que quer ficar mais sossegado e vem para cá”, comenta.
A ideia é seguir crescendo ano a ano, mas sem perder o diferencial da tranquilidade. O administrador prevê plantar
mais árvores para ampliar a área para acampar e construir
uma roda d´água para gerar energia elétrica própria.

pelo mundo

Cidade-luz promove os
carros elétricos
Em um passo para aderir
ainda mais ao uso de fontes de
energia limpas e renováveis, a
prefeitura de Paris anunciou a
meta de permitir a circulação
de apenas carros elétricos até
2030. O projeto visa à proibição
definitiva de carros movidos a
gasolina e diesel na cidade mais
visitada do mundo, devido aos
picos de poluição atmosférica
que já bloqueiam o uso desses
veículos temporariamente.
A França havia estabelecido
o prazo de 2040 para a
substituição dos automóveis
dependentes de combustíveis
fósseis, e a sua capital pretende
acelerar o processo. Além
disso, Paris é a cidade sede das
Olimpíadas de 2024, e a medida
pretende propor um período
factível e confortável para a
adaptação da cidade, que tem
baixos índices de carro por
habitante e conta com diversos
incentivos para a redução
deles, com redes que oferecem
bicicletas, scooters e carros
híbridos para breves aluguéis.

Divulgação/Lego

Prédio é
construído
inteiramente com
Lego Recorrente
nas brincadeiras de
gerações de crianças,
a empresa Lego, que produz blocos de montar, realizou algo
que só existia na imaginação da infância – a Lego House, um
prédio em Biliund, na Dinamarca, de 12 mil m². Ao todo, foram
utilizados 25 milhões de peças, compondo 21 blocos empilhados,
construídos ao longo de quatro anos. A casa propõe diversas
atividades, como a construção de animais e flores, a programação
de robôs e o planejamento de cidades. A ideia é que o público
tenha experiências únicas, utilizando tanto as mãos quanto a
inteligência. Além disso, o prédio é dividido em quatro áreas
temáticas, cada uma com uma cor que representa um aspecto da
brincadeira e do aprendizado. O azul é relegado às habilidades
cognitivas, o verde retrata as sociais, o vermelho é dedicado às
criativas e o amarelo, voltado para as emotivas. Um dos pontos
mais chamativos é a Árvore da Criatividade, formada por
6 milhões de peças, pesando 20 toneladas e medindo 15 metros.
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Divulgação/Empire State Realty Trust, Inc.

Nova York pela
memória de artista
autista Observada por milhões de turistas anualmente,
Nova York ganhou uma retratação sob uma nova perspectiva. O
artista inglês Stephen Wiltshire,
diagnosticado com autismo desde os 3 anos, criou uma obra de
arte do horizonte da cidade que
nunca dorme se valendo apenas de sua memória. Rico em detalhes, o
desenho panorâmico foi realizado em seis dias, no 80º andar do Empire
State Building, após Wiltshire realizar um voo de helicóptero de 45
minutos ao redor de Manhattan. O artista britânico é conhecido por
retratar diversas metrópoles do mundo a partir de memórias, incluindo Londres, Los Angeles, Sidney e Hong Kong, e, devido à sua condição
permanente, consegue focar e se expressar por meio de seus desenhos.
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A definição da carga tributária respeita um longo caminho que se inicia nas casas
legislativas e pode terminar no Supremo
Tribunal Federal (STF). Não raramente, a
correção de injustiças – muito comuns no
campo fiscal – pode reclamar a intervenção
do Judiciário. E quando a natureza da violação é constitucional, o processo desaguará
no STF, Corte responsável pela preservação
das garantias previstas na Constituição.
A decisão proferida pelo STF nesse caso
pautará todas as decisões judiciais posteriores, proferidas pelos demais Tribunais. Esse
efeito sistêmico acaba atingindo milhares de
contribuintes que vivenciam a situação judicial controvertida. Noutros termos, o precedente do STF definirá a carga tributária de
todo segmento econômico ao qual pertence
o contribuinte cujo recurso foi julgado.
O assunto, portanto, não pode passar ao largo das prioridades elencadas pelas entidades
empresariais. Se, por um lado, a atuação
dessas entidades nas Cortes Superiores é
custosa e exige planejamento, por outro,
como se vê, é vital à classe empresarial.
Um dos temas mais relevantes para o
comércio gaúcho é a cobrança do diferencial

Rafael Pandolfo
Consultor tributário da Fecomércio-RS
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de ICMS no ingresso de mercadorias no
Rio Grande do Sul. A exigência, além de
inconstitucional, representa um custo
desarrazoado para as empresas gaúchas. Em
razão disso, a Fecomércio-RS desenvolveu
um projeto estratégico inovador para
enfrentar o problema. Essa iniciativa
a um só tempo:
a) mobilizou diversos sindicatos,
possibilitando o questionamento judicial do
tema com incrível abrangência geográfica;
b) democratizou o acesso de qualidade à
Justiça, pois estendeu a diversas empresas
de pequeno porte os benefícios de uma
atuação judicial de ponta.
A matéria está no STF (RE nº 970.821)
aguardando julgamento. A Fecomércio-RS
ingressou no feito como amicus curiae e foi
recebida pelo ministro relator.
O parecer elaborado pela Procuradoria
da República para o caso não apenas
reconheceu a inconstitucionalidade
defendida pela instituição como transcreveu
em seus fundamentos estudo
elaborado por sua assessoria tributária.
A inovação e o esforço já começam
a dar resultados.

Divulgação/Studio Conci

visão Tributária
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Difa, o STF e a
Fecomércio-RS

monitor de juros mensal

/ outubro 2017

O Monitor de Juros Mensal divulga as taxas de juros de seis modalidades de crédito à pessoa jurídica,
coletadas pelo Banco Central junto às maiores instituições financeiras do Brasil. As taxas correspondem a
médias ponderadas pelos volumes de concessões na primeira semana do mês e incluem encargos fiscais e
operacionais incidentes sobre elas.

Capital de Giro com prazo acima de 365 dias

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

set

out

Banco do Brasil

0,90

1,38

Banco Safra

1,77

1,62

Itaú

1,94

Bradesco

Taxa de juros

Instituição

out

Banco do Brasil

1,42

1,31

Banco Safra

1,24

1,43

1,77

Itaú

1,87

1,68

2,08

2,22

Bradesco

2,11

1,94

Santander

1,66

2,59

Caixa

2,18

2,05

Banrisul

2,28

3,24

Santander

2,13

2,30

Caixa

2,94

3,25

Banrisul

2,33

2,33

Antecipação de Faturas de Cartão de Crédito

Cheque Especial

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

set

out

Santander

3,21

1,99

Banco do Brasil

2,68

2,40

Bradesco

2,43

Itaú

1,42

Taxa de juros

Instituição

out

Banco Safra

9,12

9,35

Banrisul

9,39

9,44

2,61

Banco do Brasil

13,51

13,52

2,67

Itaú

13,44

13,61

Santander

13,71

13,74

Caixa

13,76

13,75

Bradesco

13,60

13,80

Conta Garantida

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

set

Desconto de Cheques

notas

(% a.m.)

set

(% a.m.)

set

out

Banco Safra

1,86

1,76

Banrisul

2,35

2,23

Santander

2,70

Bradesco

Taxa de juros

Instituição

(% a.m.)

set

out

Banrisul

2,49

2,62

Santander

2,61

2,62

2,65

Banco do Brasil

2,83

2,79

2,82

2,79

Itaú

3,67

3,55

Itaú

2,89

2,84

Bradesco

4,38

4,30

Banco do Brasil

2,87

2,85

Banco Safra

7,13

8,30

Caixa

3,35

3,31

Novembro 2017

Capital de Giro com prazo até 365 dias
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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, elas 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 elas.

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 Guia do Líder
Editora: Planeta
Autor: Chinghua Tang
Ano: 2017
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PORTAL

Aprendendo a empreender Com o objetivo de fomentar o conhecimento entre os pequenos e médios empresários, desde 2015 a Locaweb produz o canal Apreendedorismo.
Na plataforma são disponibilizadas quinzenalmente diversas palestras sobre marketing digital, empreendedorismo,
inovação, tendências e tecnologia. Os webinars são realizados
por renomados profissionais do mercado, que compartilham
suas experiências e conhecimentos com os participantes. Um
diferencial do serviço é que, mesmo online, há interação do
público com o palestrante em tempo real. Além de capacitar,
o Apreendedorismo busca ajudar o profissional a se conectar e
a construir negócios bem-sucedidos. No portal os internautas
têm acesso a 74 webinars disponíveis, com cerca de uma hora cada.
O serviço é grátis e, para participar, basta se inscrever em pt-br.
eventials.com/locaweb/groups/
apreendedorismo/.

filme
Divulgação/Universal

Lições de um imperador
Em O Guia do Líder, o autor Chinghua
Tang apresenta as conversas entre
Tang Taizong, um dos maiores imperadores da história chinesa, e seus
ministros. A época de seu governo,
que foi de 618 a 907 d.C., foi considerada a era de ouro da China, na qual o
país era a maior e mais potente nação
do mundo. Sua forma de gerenciar
resultou em um guia de suma importância para quem quer ser um
administrador: no continente asiático,
a obra é estudada por executivos de
empresas e líderes de governo. Por
meio das reflexões, o texto oferece ao
leitor lições sobre como obter autoconhecimento, avaliar pessoas, influenciar os outros, aumentar a eficiência
organizacional e competir com os
rivais, entre outras competências.
Outro aspecto interessante da visão
de Taizong é que, mesmo com todo o
seu poder, o imperador ressaltava que
ter humildade para ouvir sugestões e
reclamações é essencial para uma boa
gerência. A diversidade de opiniões
oferece a possibilidade de analisar outros pontos de vista, que muitas vezes
poderiam ter passado despercebidos
pelo gestor.

Os limites da negociação O filme O Cheiro do Ralo aborda
a história de Lourenço (Selton Mello), proprietário de uma loja de
artigos de segunda mão. Em seu trabalho, o personagem negocia
diariamente com diversas pessoas. Entretanto, a maneira como se
dá essa negociação se torna cada vez mais problemática, na medida
em que ele utiliza métodos não tão louváveis
como a manipulação e a exploração de seus
clientes. Além disso, o protagonista começa
a ver as pessoas cada vez mais como objetos,
como se ele pudesse comprá-las de qualquer
maneira. A sua insanidade dá um ar cômico à
trama, ao mesmo tempo que suas ações provocam reflexões no espectador sobre assuntos
como ética, noção de valor, relações humanas
e consumismo desenfreado. O odor
Ficha técnica
fétido que sai de um ralo do estabeleTítulo: O Cheiro do Ralo
cimento, além de dar nome à obra, é
Gênero: Drama/Comédia
uma interessante metáfora em relação
Direção: Heitor Dhalia
ao comportamento de Lourenço ao
Duração: 112 minutos
longo da trama.

Divulgação/Locaweb
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