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encerramento de um ciclo
mundo passa por transformações, e é preciso nos reinventarmos constantemente para acompanhar as mudanças, sempre atentos às novidades e aos diversos
desafios do mercado. Ao longo de nossa trajetória, buscamos informar de forma
clara, responsável e inovadora os principais assuntos, que estiveram em destaque
no cenário global. Contribuindo com a atualização e qualificação do empresariado
gaúcho, lançamos, em 2005, a revista Bens & Serviços. Rapidamente, este importante meio de comunicação conquistou milhares de leitores, que a tiveram em
mãos, fisicamente, por mais de 10 anos. Foram ao todo 152 edições impressas, que
ajudaram a construir estrategicamente a marca da Federação, reforçando-a por
todo o Estado.

Encerrado este ciclo, em 2018 optamos em torná-la 100% online. A modificação veio ao encontro de um movimento do próprio mercado editorial, que vive uma fase de adaptação ao meio
digital. Reformulamos os projetos editorial e gráfico, além do aprimoramento e da criação de
mais seções. Assim, o novo planejamento visual da publicação passou a contemplar ainda con
teúdos em formatos complementares ao texto, com vídeos, áudios e imagens.
Passado quase dois anos, chegamos ao fim de mais esta fase, nos adaptando novamente aos
novos tempos. Nesta última edição como revista digital, reforçamos que o compromisso de
informar a categoria segue vivo. Seguiremos compartilhando conteúdos relevantes por meio de
outros formatos digitais. Siga nos prestigiando, lendo nossas notícias no site e nos demais materiais disponibilizados nas mais diversas redes sociais. Acompanhe!
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Cesar Romão é advogado e
jornalista, pós-graduado em
Administração e com MBA em
Marketing. Mestre em Psicologia Organizacional e doutor
Honoris Causa de Iberoamérica
(DHC), ele foi eleito por veículos de comunicação brasileiros como um dos
escritores mais lidos do país.
Como garantir bons relacionamentos e
vencer as incertezas econômicas?
Relacionamentos são formados pela competência em lidar com os desafios, assim como
a coerência de conduta. Hoje, pessoas são
admitidas por sua capacidade e demitidas por
seu comportamento. O equilíbrio entre nosso comportamento e nossa capacidade social
e profissional precisa ser mantido. Não deixe
de ser você, mas seja aquele que a sociedade
admira e oferece oportunidades. Exercite sua
criatividade em meio a este turbilhão secular
de mudanças e sentirá que a incerteza lhe
conduziu para prosperidade.
De que forma se pode vender mais?
Tornar o atendimento mais personalizado e
com características humanas pode aumentar as vendas. Assistentes virtuais refletem a
modernidade, mas não conseguem distinguir
sentimentos e não resolvem como foram
projetadas para resolver. Humanize suas vendas se quer vender para seres humanos.

De acordo com o
Censo Coworking Brasil, o mercado
de escritórios compartilhados cresceu

500

%

nos últimos três anos no país. Conforme
a pesquisa, há 1.194 espaços conhecidos,
em pelo menos 169 municípios. Só no ano
passado, este nicho movimentou
R$ 127 milhões, gerando 7 mil empregos
diretos no país.

Cresce o consumo de
alimentos naturais
A busca por uma alimentação mais saudável está em alta
no país. Conforme a Pesquisa Consumidor Orgânico 2019,
realizada pelo Bureau de Inteligência Corporativa (Brain) e
pelo Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), 19% das 1.027 pessoas ouvidas, de 12 estados
brasileiros, consomem algum produto orgânico e 35% já usufruiu deste nicho nos últimos 6 meses. Pelo menos 1 em cada
5 brasileiros faz uso de alimentos naturais, em média, 3 vezes
por semana, em especial hortifrútis. No entanto, o preço
ainda pesa na decisão de compra de 75% dos entrevistados.
©iStock.com/PeopleImages
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Qual deve ser a essência dos novos líderes?
As lideranças são seguidas por pensamentos,
ideais, realizações e mudanças nutritivas que
promovem na vida das pessoas e no mundo.
Lideranças são para o caminho do bem, as
que criaram sombras foram usurpadores da
confiança através da imposição do medo.

6

Revista Bens & Serviços / 174 / Outubro-2019

NOTÍCIAS E NEGÓCIOS

%

no 1º semestre deste ano, em
relação ao mesmo período de
2018. Conforme pesquisa da
KPMG, foram 340 transações
entre empresas brasileiras, contra
232 no ano passado. Já o total
de negócios fechados, incluindo
empreendedores estrangeiros
na mesma época, foi de 543
– um crescimento de 17% na
comparação com as negociações
do ano anterior (461).

Mais demissões no estado
O Sul do Brasil gerou mais de 126 mil vagas de trabalho até agosto. Conforme o Cadastro Geral de
Empregos e Desempregos (Caged), divulgado pela
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia,
no topo do ranking de oportunidades está Curitiba
(PR), com mais de 17 mil novos postos. Já Caxias do
Sul aparece em 9º lugar, com 2.680 vagas abertas no
período. Porto Alegre, porém, lidera a lista de cidades que mais demitiram no acumulado dos primeiros
oito meses de 2019: 2.014. Na segunda colocação do
mesmo quesito estão também as gaúchas Candiota
(-2030 vagas), em 4º e 5º lugares, Capão da Canoa
(-1.274) e Pelotas (-1.141), 8ª e 10ª colocações Canoas
(947) e Rio Grande (853), respectivamente.
©iStock.com/Gabriel Ramos

45

O número de fusões e aquisições
domésticas aumentou mais de

Novas regras para acordos trabalhistas
Com a lei 13.876, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em
20 de setembro, as empresas não podem mais classificar como indenizatórios valores relacionados a férias, 13º salário e horas extras. Dessa forma, será necessário pagar impostos sobre estas remunerações,
que antes não incidiam como contribuições previdenciárias e nem para o Imposto de Renda. Agora, as
verbas compensatórias não podem ter base de cálculo inferior a um salário-mínimo mensal ou menor
do que a diferença entre a remuneração devida e a paga pelo empregador, sendo que o total não pode
ser abaixo deste vencimento-base. Outra mudança da nova legislação é a limitação do julgamento de
causas previdenciárias na justiça estadual: válido apenas para casos em que o domicílio do segurado seja
em cidade localizada a mais de 70 km do município sede da vara federal.
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O Rio Grande do Sul possui mais empresas
abertas do que fechadas entre janeiro e
agosto. Considerando sociedades anônimas
(SA) e limitadas (Ltda.), além de cooperativas,
a Junta Comercial, Industrial e de Serviços
do Estado (Jucis-RS) registrou 9,5 mil novos
negócios e 8,2 mil extinções. Assim, o saldo
foi positivo:

1,3

mil

empreendimentos em funcionamento,
sendo a maioria Ltda. (98%).
A redução de burocracia nos procedimentos
e o crescimento do desemprego são algumas
causas, apontadas por especialistas.

©iStock.com/Anyaberkut

NOTÍCIAS E NEGÓCIOS

Impactos das Fake News
À medida que as novas tecnologias ajudam a
transformar mentiras em algo convincente, os
cientistas chamam atenção para os efeitos psicológicos dessas informações fabricadas. Um
estudo realizado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, indica que
as notícias falsas se espalham pelas redes sociais
com uma velocidade seis vezes maior do que as
verdadeiras. Já o levantamento da Psych Central,
realizado na Irlanda, mostra que as pessoas retêm
Fake News por longos períodos, principalmente
quando condizem com suas crenças. Esta descoberta sugere que quem possui maior capacidade
cognitiva pode ter mais chances de questionar
os seus preconceitos e as suas fontes de notícias.

Perfil do emprego temporário
Pesquisa divulgada pela Fecomércio-RS em setembro mostra que
29,5% de 384 estabelecimentos consultados, em 5 cidades gaúchas,
pretendem fazer contratações temporárias entre novembro e fevereiro de 2020. A iniciativa deve representar incremento de 34,6%
na força de trabalho, principalmente nas áreas de vendas/comercial (93,8%), seguido por caixa/crediário (12,8%). O levantamento
mostra ainda que 50,7% das empresas devem contratar um volume
de pessoas semelhante ao do ano passado, enquanto 19,3% delas
aumentará as vagas. Destes, 44,3% já haviam admitido ao menos um
funcionário. Entre os critérios para a busca de empregados se destacam experiência (40,4%) e grau de instrução (19%). Muitos ainda
indicam reclamam de falta de qualificação dos candidatos (48,2%).
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NOTÍCIAS E NEGÓCIOS

Nos oito primeiros meses de 2019, o
governo federal arrecadou

1,015

R$

trilhão

em impostos – o melhor desempenho
desde 2014. Conforme a Receita
Federal, o valor ainda representa alta
de 2,39% em relação ao acumulado
de janeiro a agosto do ano passado.
Já no Estado, a Receita Estadual busca
recuperar R$ 64 milhões em dívidas
não regularizadas de ICMS.

De olho nos
juros
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.
Clique aqui para
acessar os dados
de agosto.

Tendências
Busca por experiências valiosas
©iStock.com/Bernard Bodo

A partir da pesquisa Energias globais,
a Kantar destacou as oito principais
tendências que estão tendo cada vez
mais importância para os consumidores. Foram 34 mil entrevistas, com
representantes de 26 países. Em primeiro lugar está a preocupação com
a responsabilidade social e ambiental. Depois, foram citados a busca
por experiências positivas, o bemestar físico e espiritual, a criação de
conexões humanas mais relevantes,
os fluxos flexíveis e a simplicidade. Por fim, o consumidor contemporâneo procura preservar sua identidade e ter sua proteção garantida, seja ela física, digital, ambiental ou financeira. Essas perspectivas criam
um cliente multi, que explora novidades e busca o que lhe proporciona experiências mais valiosas.
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Atividade essencial
leia em 2 minutos

elo menos um terço de nossas vidas passamos dormindo. Em uma era em que tempo é dinheiro, isso
pode parecer muito, mas na verdade essa atividade é
vital para a nossa existência e precisa ser respeitada.
O especialista em neurologia e medicina do sono e
diretor-médico do Sonolab Dr. Geraldo Rizzo explica que o sono não é um simples descanso. “Dormir
é uma atividade do cérebro, na qual uma série de
hormônios são produzidos. O sono tem um papel
na neurotransmissão, na manutenção das células e na
fixação da memória”, evidencia.

Entretanto, esse momento anda sendo deixado cada vez mais de
lado. Conforme a Associação Brasileira do Sono, 60% dos brasileiros dormem menos de 7 horas por noite, sendo que o ideal é
de 7h30 a 8h30. “Quem dorme mais ou menos que isso, não está
doente, mas deveria procurar atingir esse número de horas. Quem
não segue esta faixa diária fica cansado, doente e rende menos”,
afirma Rizzo. A população de países em desenvolvimento está dor-
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assista no
vídeo dicas
médicas para
prevenir e
tratar a
hepatite

SAÚDE

mindo menos por causa da tecnologia. “As pessoas
assistem TV até tarde, acessam seus e-mails e vão
para a cama com o celular para ver as redes sociais.
São hábitos que afetam o início do sono”, observa.

infarto, arritmia e derrame cerebral em quem não
dorme bem ou dorme pouco”, comenta.

O problema é que dormir menos significa mais
doenças. “As pessoas estão adoecendo mais e o
rendimento diminui, pois há uma relação direta entre falta de sono e déficit cognitivo. Existem estudos
que mostram que o risco de demência e Alzheimer
é maior em quem tem insônia”, alerta. A qualidade de vida está intrinsecamente ligada à garantia de
uma boa noite de sono. O especialista evidencia que
quem dorme bem é mais produtivo, atento e até
mesmo mais feliz. No longo prazo, esse mal hábito
baixa a imunidade. “Doenças psiquiátricas, como a
depressão, estão associadas ao mal dormir. Aumenta o risco cardiovascular, com maior incidência de

Duas etapas compõem o sono humano. O nãoREM é mais lento e possui três estágios: fase da saída
da vigília para o sono mais intenso, mas ainda leve;
desconexão do cérebro com os estímulos do mundo real; e sono profundo, com descanso do cerébro. A outra fase é o sono REM, do inglês rapid eye
movements. Nesse momento, a atividade cerebral
se acelera e os olhos se movimentam. É nesta etapa que o indivíduo sonha. Uma noite completa de
sono pode apresentar de quatro a seis ciclos com
em média 90 minutos cada.

©iStock.com/jhorrocks

Entendendo o sono

A importância de sonhar
Os sonhos sempre despertaram a curiosidade da humanidade. A ciência ainda não
responde sua finalidade, mas já sabe que é
uma atividade importante.
Mesmo que não lembrem, os seres humanos sonham todas as noites. É durante o estágio REM do sono que esta ação acontece
e, quando o individuo acorda nesta fase,
costuma se lembrar do que sonhou.
É durante o sonho que as memórias são
descartadas ou fixadas. Se você sonha pouco, fique de olho.
Os pesadelos são considerados distúrbios
do sono. Ter sonhos ruins frequentemente
pode ser um alerta.

Completar essas fases e estágios é sinônimo de
dormir bem. Para garantir isso, Rizzo orienta evitar
acordar diversas vezes: “Também é importante escurecer e silenciar o ambiente, além de dispensar
os aparelhos tecnológicos antes de se deitar, para
conseguir descansar a mente”. Entretanto, existem
casos em que há os distúrbios do sono. Conforme
a classificação internacional, existem mais de 100
tipos. Rizzo os divide em quatro grandes grupos:
distúrbios de início o sono (insônia), respiratórios
(ronco e apneia), movimento (pernas inquietas e
espasmos), parassonias (sonambulismo e terror noturno) e ritmo (jetlag e trabalho em turnos).
É comum que, eventualmente, todo mundo apresente um episódio de distúrbio, mas quando há
uma frequência, é preciso procurar a ajuda de um
especialista. “É interessante ressaltar que para tratar um transtorno do sono quase nunca necessita
remédio”, garante. Rizzo explica que os distúrbios,
na verdade, tem muito mais ligação com os hábitos:
“O principal tratamento no mundo para a insônia,
por exemplo, é a terapia comportamental. Receitar
medicamentos costuma ser a última opção. Nosso
trabalho é reensinar as pessoas a dormir”.
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De olho na
terceirização
leia em 2 minutos

astante complexa, as modificações na lei da Terceirização ainda geram dúvidas aos empresários.
Para entender um pouco melhor, a assessora sindical e trabalhista da Fecomércio-RS Marcia Duarte define: “A lei considera prestação de serviços a
terceiros a transferência feita pela contratante da
execução de quaisquer de suas atividades à pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços
que possua capacidade econômica compatível com
a sua execução”.

Sancionada em março de 2017, a Lei nº 13.429 trouxe entre as principais mudanças a possibilidade de terceirizar a atividade-fim. Anteriormente, só era lícita a terceirização da atividade-meio, como serviços de vigilância, conservação e limpeza. Assim, a medida amplia as
possibilidades de contratação pelas empresas. “Outra novidade é a
‘quarentena’, quando o empregado demitido não poderá prestar
serviços para a mesma empresa como sócio de pessoa jurídica ou
como empregado de prestadora de serviços antes do decurso de
18 meses, com exceção aos aposentados”, aponta a assessora.
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legislação

Atenção para as responsabilidades
Para se beneficiar com a lei, é essencial compreender bem as normas. Uma das principais
regras citadas pela assessora é que a contratante não poderá colocar os trabalhadores terceirizados para exercerem atividades distintas ao
que foi firmado no contrato. Quando os serviços forem executados nas dependências da
contratante, os empregados da prestadora de
serviços devem receber as mesmas condições
dos trabalhadores diretos. “Tem de ser garantida a alimentação aos colaboradores da contratante, quando oferecida em refeitórios. Deve
ser assegurado também o direito de utilizar os
serviços de transporte, atendimento médico
ou ambulatorial existente nas dependências da
contratante ou local por ela designado”, orienta. É ainda obrigação fornecer treinamento
adequado, medidas de proteção à saúde e de
segurança no trabalho e instalações adequadas
à prestação do serviço.

Douglas Roehrs

Antes de firmar uma cooperação, Marcia indica
examinar o histórico do futuro contratado. O
fornecedor de serviços deve ser uma empresa ética, regularizada e que atenda às condições
básicas solicitadas pelos órgãos fiscalizadores.
O contrato de terceirização é baseado na responsabilidade subsidiária, ou seja: quem assume

márcia duarte esclarece pontos relevantes
sobre as mudanças na lei da terceirização

o devido exercício e a quitação das obrigações
trabalhistas da terceirizada caso ela não cumpra
com seus deveres é quem a contratou. Além
disso, é a prestadora a responsável pela seleção
e admissão dos terceirizados.
Por isso, consulte os mais atraentes preços, mas
também analise as melhores indicações de qualidade e eficiência, para que sua escolha realmente signifique evolução para o negócio. Um
parceiro considerado referência de mercado,
que disponibilize flexibilidades contratuais e que
ofereça soluções ideais para as necessidades de
sua organização tende a ser um sinal de uma
excelente cooperação.
Benefícios ampliados
Como hoje a legislação permite terceirizar todos os setores e atividades, é importante avaliar
quais áreas são mais interessantes para mudar.
“Com a ampliação das possibilidades, as empresas poderão focar em contratar diretamente
colaboradores para áreas estratégicas, podendo
deixar tarefas menos relevantes para os terceirizados”, exemplifica Marcia. Há ainda a possibilidade de contratar profissionais especializados,
com conhecimentos técnicos exclusivos, que
devem qualificar os projetos.
Para as empresas que pretendem reduzir gastos,
a modalidade deve trazer custo/benefício, pois
a medida envolve valores abaixo dos encargos
previstos pela legislação trabalhista. Entretanto,
antes de tomar a decisão de terceirizar, Márcia
aconselha apurar os custos da mão de obra interna e o da terceirizada, comparando custos e
analisando se a medida trará economia para o
negócio. “É essencial verificar os riscos envolvidos no processo de terceirização de serviços.
As empresas contratantes têm de lembrar que
também possuem responsabilidades”, enfatiza.
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sesc

Envolvimento
reconhecido
leia em 2 minutos

ransformando resíduos sólidos em produtos que geram renda, de forma sustentável, o Programa Sesc
Envolva-se já mudou a vida de milhares de pessoas
em situação de vulnerabilidade social. Desenvolvida
desde 1997 pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, a iniciativa foi a vencedora do Prêmio Energy Globe 2019
– um dos mais prestigiados reconhecimentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A honraria
será entregue em 22 de outubro no Austria Connect,
em São Paulo. “Estamos muito felizes com essa premiação, pois é uma forma de mostrar o que fazemos
e inspirar outras organizações a se preocuparem com
pautas sociais”, afirma o gerente do Sesc Comunidade, Eduardo Danilo Schmidz.

Segundo ele, diversas ações suscitaram a conquista do Energy
Globe 2019. Entre elas, estão as oficinas de tapeçaria realizadas
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SESC
na Cadeia Pública de Porto Alegre, que atenderam 90 detentos entre 2016 e 2018. Também se
destacam os cursos de costureiro, realizados pela
rede de solidariedade no Sesc Comunidade, da
capital gaúcha. “Muitos seguiram carreira na área
e alguns acabam voltando para serem oficineiros,
gerando renda dentro do Sesc-RS, além de levar
conhecimento para quem começa do zero.”
Em parceria com as lojas Renner e o Instituto
Beija-Flor, o Envolva-se integra ainda o projeto Empreendedoras da moda, na qual 20 mulheres participam de cursos de artesanato e
costura nas terças e quintas-feiras. “No final de
setembro, elas se tornaram aptas para tocar
um negócio, sabendo como precificar e fazer a
venda dos seus produtos em feiras”, cita Schmidz, informando que outras três oficinas de
Saiba mais
Atuação conjunta
O programa Sesc Envolva-se trabalha com
três pilares:
- Empresas doadoras: repassam insumos e
matérias-primas para a realização das atividades da rede de solidariedade.
- Entidades sociais: transformam o que foi
arrecadado em arte, a partir de cursos, oficinas e palestras com temas de interesse social e técnicas de artesanato sustentável.
- Equipe do Sesc-RS: realiza a mediação
entre seus parceiros, dando apoio logístico
e disseminando conhecimentos a partir de
ações educativas.
O cadastramento de instituições, assim co
mo o agendamento de doações, pode ser
feito no Sesc Comunidade, em Porto Alegre
(R. Dr. João Inácio, 247). Mais informações
pelo telefone (51) 3224-1764.

artesanato ocorrem paralelamente em entidades sociais de Porto Alegre.
Ao todo, são atendidos pelo programa130 grupos,
que recebem visitas periódicas, além de ações educativas. Nas terças-feiras, a equipe do Envolva-se
busca retalhos de tecidos e demais resíduos têxteis
repassados por 44 empresas na Região Metropolitana. O agendamento é feito previamente nos outros
dias da semana. Até 2018, foram mais de 578 toneladas de materiais doados e transformados em bolsas, almofadas, chinelos e colares, entre outros itens,
feitos com materiais que iriam para o lixo. Em 21
anos de existência, o Envolva-se realizou 855 ações
educativas e capacitou 12 mil pessoas com conhecimento em artesanato e empreendedorismo.
Na Vitrine, disponível no site do Sesc-RS, é possível
ver fotos de alguns produtos à venda e entrar em
contato com os artesãos para compra ou encomendas. Outra forma de adquirir os itens é visitar
as feiras do Envolva-se, realizadas nas duas primeiras
semanas de cada mês na capital, nos Sescs Navegantes (Av. Brasil, 483) e Centro Histórico (R. Vig.
José Inácio, 718). “São cerca de 300 produtos em
exposição a cada edição, mostrando o trabalho de
diferentes profissionais”, convida o gerente.
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25

SESC

até

Inscrições abertas para hospedagem nos Hotéis Sesc Torres e Gramado
entre 1º/12/19 e 3/04/20 para trabalhadores da categoria Comércio e Serviços
com o cartão Sesc/Senac. O sorteio será em 15/10. Saiba mais pelo site.
Marcos Nagelstein/Sesc-RS

outubro

temporada de férias de verão 2019/2020

1º a 31

outubro

Doações para a Campanha Prato Cheio
A 2ª edição da Campanha Prato Cheio em 2019 arrecada
alimentos não perecíveis no prazo de validade e com
embalagens íntegras para o Programa Mesa Brasil. Ao longo
do mês, unidades do Sesc-RS e do Senac-RS, sindicatos filiados
ao Sistema Fecomércio/RS, empresas e universidades parceiras
estarão recebendo as doações. Outras informações pelo site.

6 a 17

outubro

Atrações do Conexão de Ideias
Dez cidades recebem palestrantes renomados:
Monja Coen em Porto Alegre (6), Farroupilha (7),
Bento Gonçalves (8), Venâncio Aires (9), Gravataí
(10) e Taquara (11). Gustavo Borges estará em
Canoas (15) e Uruguaiana (16), além de Amyr Klink
em Bagé (15) e Torres (17). Inscrições pelo site.

outubro

6 a 27

outubro

outubro

outubro

Circuito Sesc de Corridas
Gramado e Uruguaiana recebem as
próximas etapas do Circuito Sesc de
Corridas. Há categorias infantis (1 km e 2
km) e adultas (3 km, 5 km e 10 km). Os
primeiros colocados adultos se classificam
para a final estadual, em dezembro, em
Torres. As inscrições são feitas online.

18 a 20
outubro

outubro

3Loucada/Sesc-RS

Jogos e concurso Rainha da Saúde
O Sistema Fecomércio-RS/Sesc e a Federação dos Hospitais e
Estabelecimentos de Saúde do Estado do RS (Fehosul) promovem
o14º Jogos da Saúde e o concurso Rainha da Saúde 2019. Os
eventos ocorrem no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (Av.
Protásio Alves, 6220 ).

16

Revista Bens & Serviços / 174 / Outubro-2019

ESPEC

ESPO
R
A
T
IALIS

NDE

so
Cardo
Cézar Diretor do
e

©ISTOCK.COM/UnitoneVector

d
amento
Depar t sarial da
Empre
Registro Comercial-RS
Junta

Como abrir ou fechar
empresas no meio eletrônico?
Cézar Cardoso Atualmente as empresas
são abertas e extintas na página da Junta Comercial mediante o envio eletrônico dos documentos, sendo estes documentos assinados
digitalmente através de certificado digital – é
o chamado Registro Digital. A abertura e a
extinção de empresa online garantem maior
conforto e acessibilidade dos serviços da JucisRS, uma vez que o empresário pode enviar os documentos de sua casa ou escritório
com rapidez e comodidade 24 horas por dia
e 7 dias por semana.
O serviço está disponível para todas as empresas com registro na JucisRS a exemplo de
sociedade limitada, empresário individual, entre outras. Destacamos que, antes do envio da

solicitação da abertura ou fechamento da empresa pelo Registro Digital, é necessário realizar o preenchimento da consulta de viabilidade de endereço (para confirmar se a empresa
poderá exercer atividade naquele endereço),
do cadastro sincronizado da Receita Federal
e da Junta Comercial (Integrador) e realizar o
pagamento da guia referente ao preço do serviço. O acesso a todas estas etapas encontrase disponível aqui.
Permanecendo dúvidas, basta encaminhar
sua pergunta ao setor de Atendimento da
Junta Comercial. Mais informações e novidades podem ser encontradas no site da Junta
Comercial e nas nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram.
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entrevistado por: Cláudia Boff

Administrador de empresas, publicitário e
pianista, Luiz Eduardo Serafim é Head de
Marketing da multinacional 3M, liderando as
áreas de Marca e Comunicação, Transformação
Digital e E-commerce. Palestrante desde
1.998, atua ainda como professor de MBA e
Pós-MBA de Gestão de Marketing, Vendas
e Inovação, além de ser conselheiro da
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).
Autor do livro O Poder da Inovação – Como
alavancar a inovação na sua empresa, também é
idealizador do projeto audiovisual Inspira.mov
sobre criatividade, veiculado pela TV Cultura
SP. Na entrevista concedida à Bens & Serviços,
ele compartilha algumas experiências e traz
dicas sobre liderança, inovação, cooperação e
alta performance.
leia em 5 minutos
fotos: Divulgação/3M

Tradição em
criatividade e inovação
O que é necessário para as empresas se tornarem criativas
e inovadoras?
É preciso implantar um sistema de inovação, como fazer um bolo
que requer diversos ingredientes integrados. O principal elemento
são as pessoas. Elas criam, colaboram e empreendem quando estão
em ambiente de confiança, pleno em diversidade e meritocracia, atuando com liberdade e em modo de aprendizagem contínua, onde o
cliente sempre está no centro de tudo. Para construir essa cultura,
é essencial investir no desenvolvimento das lideranças e contratar
adequadamente. Em paralelo, é fundamental estabelecer visões de
futuro desejado, definir prioridades e métricas, seguir processos,
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desenvolver talentos e competências. Quando compreendemos a perspectiva sistêmica, fica fácil
saber em que direções trabalhar para criar uma organização continuamente inovadora.
Como a 3M desenvolve soluções inovadoras, reinventando-se constantemente no mercado?
A base de tudo é a evolução constante da nossa cultura organizacional, cultivando os pilares fundamentais da inovação. Mas é preciso também desenhar os mapas do futuro desejado. Quais são os mercados promissores em que temos oportunidades? Dentro deles, quais são as necessidades dos clientes?
Que conhecimentos já temos que nos dão vantagem competitiva e o que precisamos aprender para
continuarmos relevantes com melhores modelos de negócio? O mundo vai se transformando e sempre renovamos nosso mapa. Hoje, apostamos muito nas áreas de saúde, energia, transformação da
indústria, mobilidade urbana e segurança do trabalho, entre outros, alocando recursos para mergulhar
nestes mercados. O mantra sagrado da 3M é que, para inovar, precisamos estar junto aos clientes, em
seus contextos, com curiosidade e empatia, observando, ouvindo, incluindo-os em todo o processo de
desenvolvimento de inovações. A verdade está nas ruas e não nas salas de reunião da empresa.
De que forma é possível atuar em diferentes nichos, mantendo produtos ou serviços inovadores?

Divulgação/ONU-Ha

bitat

Inovar é produzir e aplicar conhecimento para criar valor. Conhecimento de cliente, tecnologia,
mercado, tendências, processos. A 3M começou como uma empresa de abrasivos, e, usando os
conhecimentos acumulados dos processos fabris e de adesivos, criou a fita crepe. A partir dessa experiência, desenvolveu centenas de fitas adesivas, como durex, fita isolante, curativos e rolo adesivo.
Na origem, a empresa se dedicava a estudar duas plataformas tecnológicas, abrasivos e adesivos.
Hoje, são 51 plataformas que incluem cerâmica, nanotecnologia, sensores e outros. Combinando
conhecimentos diversos, somos capazes de produzir esponjas, respiradores, sinais de trânsito, resinas dentárias e tantos outros itens. Para mercados mais relevantes, nos organizamos em unidades de
negócio com estruturas dedicadas a entender e servir os clientes, especializadas em obter insights destes públicos, gerar novas soluções focadas
e promover a comercialização efetiva dentro destes segmentos.
Como desburocratizar processos para incentivar a criatividade e a
inovação nas equipes?
Esse é um grande desafio, especialmente quando as empresas crescem e se
tornam mais complexas. Hoje, contamos com métodos de trabalho, como
lean e ágil, que focam no impacto para o cliente, reduzindo atividades sem
valor, simplificando, ganhando velocidade. Ferramentas digitais também
aproximam pessoas e aceleram etapas. E, naturalmente, é crítico usarmos
o bom senso para equilibrar a balança e estruturar processos que garantam a boa governança, o consenso saudável, a segurança e os padrões de
otimização, mas sem engessamentos, micro gerenciamentos, unanimidades
e controle exagerado.
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Citando William Mcknight, “contrate bons funcionários e deixeos em paz”, como a autonomia auxilia na alta performance?
O líder histórico da 3M foi revolucionário em seu tempo. Ele praticava os conceitos de liderança de alta performance desde 1920,
encorajando funcionários a tomar iniciativas e estimulando a delegação de atividades. Empresas inovadoras conseguem essa “mágica” de transformar os funcionários em intraempreendedores, com
“sentimento de dono”, porque atuam com autonomia, liberdade,
respeito e valorização. Isso atrai e retém talentos, além de motivar
as pessoas a criar, opinar, liderar projetos, tomar decisões e assumir
riscos na direção do que defendem. O papel do líder para essa
construção cultural em cada microcosmo da empresa é vital.
Como implementar uma cultura de inovação em empresas tradicionais?
A transformação cultural depende da alta liderança que precisa se engajar fortemente em cultivar
uma nova mentalidade. Se os principais líderes se mantiverem centralizadores, avessos a risco, fechados em seus universos, focados exclusivamente em curto prazo e nas experiências internas, cultivando um ambiente de insegurança psicológica, não há chance de sucesso para a Inovação. Então,
o grande antídoto contra a irrelevância organizacional é o desenvolvimento das lideranças.
Como buscar a cooperação entre os colaboradores?
A colaboração é o principal aspecto da cultura de inovação da 3M e tem efeito maiúsculo sobre
a capacidade para inovar de qualquer empresa. Colaboração se conecta com traços de personalidade. Tem que ver com empatia, confiança, respeito, pertencimento. São talentos essenciais para
o século XXI, tempo em que valores são construídos em redes. Estimular o trabalho de equipes,
usar ferramentas tecnológicas para armazenar e compartilhar conhecimento, definir eventos regulares para comunicação, trocas de experiências e celebrações, organizar sessões de ideação
para projetos, implementar um ambiente de trabalho aberto e informal, reconhecer esforços
coletivos são algumas ideias interessantes para fomentar a cultura de colaboração.
Como construir uma visão de futuro, vislumbrando o crescimento por meio da inovação?
As empresas precisam estar sintonizadas com as transformações, capacitando-se para desafios e
oportunidades. Tem que estudar economia de compartilhamento, conveniência, consumo consciente, blockchain, inteligência artificial e mixed realities. Compreender e incorporar as mudanças
culturais do mundo, as transformações em seus mercados, nos comportamentos e expectativas
dos clientes, as tecnologias emergentes e os novos processos de gestão. A partir disso, definir
planos de voo, priorizar, alocar recursos nos projetos e medir sucesso, interagindo com clientes
para criação de valor. Essa foi a receita da 3M para criar mais de 50 mil itens para mercados tão
diversos em mais de 100 anos.
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Utilidade à prova
A sigla MVP vem do inglês Minimum Viable Product e significa, em português, Produto Minimamente
Viável. Basicamente, consiste na criação da versão mais simples de um item com as mínimas
características necessárias para ele ser inserido no mercado. Muito útil para o início de um negócio,
a técnica permite que os empreendedores testem suas hipóteses previamente.

De onde vem?

Conheça a técnica

1,2,3... testando!

O MVP é muito
utilizado por
empresas da
área da inovação,
como as startups,
principalmente
aquelas ligadas
à tecnologia da
informação. Bastante
famosa, a técnica
já ajudou diversas
grandes empresas a
se consolidarem em
seus segmentos, sem
gastarem demais em
seus períodos iniciais.

Podemos dizer que o MVP é um conjunto de
experimentações práticas feitas com o objetivo de testar
e validar a viabilidade do negócio. O produto testado
não deve ser a versão final, mas sim um protótipo com
o mínimo de recursos possíveis, mas que ainda faça a sua
função original. E nada de entregar uma versão malfeita.
O que deve ser proposto é um modelo simples para
testes, mas que seja suficiente para o que se propõe.

A partir da técnica, a
intenção é conhecer
na prática a reação
do mercado, a
compreensão do
consumidor sobre
o produto e se ele
soluciona o problema
a qual foi proposto. O
MVP surge para tirar a
prova real se a novidade
corresponde mesmo a
algo interessante ou se
era apenas uma ideia
que não se enquadra à
realidade do mercado.

©iStock.com/bakhtiar zein

Atenção ao feedback
Considerado uma investigação qualitativa, o modelo permite compreender o comportamento dos clientes. Além
disso, é uma excelente ferramenta para detectar falhas
antes do lançamento do produto. Neste caso, o feedback
é o norteador do desenvolvimento da ideia, fazendo do
MVP um início para uma construção coletiva do produto.
Esse retorno do público também pode ser uma solução
para aplicação de preços e pode servir ainda de termômetro para mudanças nas demandas de mercado.

Colocando em prática
De início, é possível usar uma landing page para apresentar o produto e captar leads que participarão do processo
de validação. A partir das respostas obtidas, serão então
formulados os critérios a serem testados, as expectativas
de retorno e qual o perfil de cliente que o produto alcança. Somente depois disso é indicado criar um MVP para
ser submetido a testes. Durante o processo, trabalhe com
um grupo restrito de leads e ouça o que o mercado tem
a dizer, sem tentar interferir nas respostas.
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Experiências
inovadoras
leia em 2 minutos

bordar, de maneira inovadora e disruptiva, o mundo
profissional foi o grande desafio proposto pelo Experience Senac. De 25 e 27 de setembro, o Senac-RS
promoveu no Centro de Eventos do Barra Shopping
Sul, na capital, diversos workshops, palestras e campeonatos. Ao longo dos 3 dias, foram 2.226 visitantes.

O diretor do Senac-RS, José Paulo da Rosa, explica o conceito desta
iniciativa, que nasceu a partir da Feira de Projetos Senac: “É um
desafio constante para as instituições escolares estar à frente do seu
tempo. Precisamos propor discussões trazendo profissionais com
experiências atuais para adaptar os nossos conteúdos, de modo a
formar um estudante capaz de entrar no mundo do trabalho”.
O evento contou com três pilares: Maker, Projects e Talks. Temas
como coworking, escola do futuro e games foram explorados no
Maker. Já o Projects premiou cinco projetos dos estudantes do Senac de todo o RS. Concorreram 28 projetos com soluções para o
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senac
comércio de bens, serviços e turismo. Como prêmio, os alunos recebem R$ 1.500 em capacitações
Senac. Estudantes técnicos também foram destacados e ganharam um passaporte para a Mostra
Brasileira de Ciência e Tecnologia, a Mostratec
2019 (confira os campeões no box).
O Talks trouxe palestrantes nacionais e internacionais, como a doutora em educação Mariângela
Pozza, o executivo de Negócios para a Educação
da Microsoft Fernando Cruz e o especialista em
processos colaborativos e fundador da Quimera
Eric Gaia. O mais esperado da noite foi o diretor
da POLI.design, Matteo Ingaramo, fundada pela
Universidade Politécnica de Milão.
Um dos grandes nomes da inovação, Ingaramo
iniciou sua palestra trazendo exemplos de criações
que usamos no dia a dia para explicar os conceiPROJETOS VENCEDORES
1º – SOS Code (Senac Canoas), do aluno
Allan Jordan Grando Silva
2º – Hidrosoftware (Senac Comunidade),
João Vitor Costa e João Igor Santos
3º – Easy Shop (Senac Comunidade), Pâmela Medeiros e Pedro Naã Hubner
4º – Gôndolas Inteligentes (Senac Taquara),
Melquisedeque da Rocha e Nicole Ramos
5º – Conexão Triangular (Senac Passo Fundo), Chayene Silva e Robson Hoscheidt
NÍVEL TÉCNICO
1º SOS Code/Senac Canoas – curso Técnico de Segurança do Trabalho
2º Conexão Triangular/Senac Passo Fundo
– curso Técnico de Enfermagem
3º Descarpack Sonoro/Senac Bagé – curso
Técnico de Enfermagem, criado pelas alunas
Larissa Torbes e Raira Freitas

o destaque do evento foi o diretor da
POLI.design, Matteo Ingaramo

tos de design. Segundo ele, o design deve ser visto
como uma experiência, pois promove vivências e
percepções. Além disso, o diretor da POLI.design
afirmou que a criação do designer precisa ir além
da beleza: “O sistema deve ser integrado entre
qualidade, simplicidade e funcionalidade”. O profissional trouxe exemplos de produtos do passado,
ligando-os com o futuro e mostrando as mudanças do design a partir da tecnologia.
A palestra ainda focou na explanação do modelo
inovador de educação em design, baseado na POLI.
design. Entre os principais conceitos estavam a aplicação de conteúdos multidisciplinares, o uso de
processos colaborativos e a integração entre empresa e escola. Ingaramo citou alguns pilares da instituição, como a inclusão da percepção no processo
educativo, o life design and coaching, para que os
estudantes consigam desenhar sua própria vida, e a
abordagem sempre centrada no usuário”, defende.
Outra pauta sustentada foi a promoção de interatividade nas aulas, para incentivar a participação.
A relações públicas Rozeema Falcão aprovou o
evento: “Refleti bastante sobre o futuro do design e das profissões”. Após 22 anos trabalhando
na mesma empresa, ela está procurando desafios
e viu uma oportunidade de se reciclar. “Estou me
reeducando para este novo mercado. Todas as falas
que eu vi contribuíram e reforçaram o que eu estou buscando. Pude trocar ideias com professores e
profissionais de diversas áreas”, afirma.
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10
outubro

16
outubro

SEnaC
Workshop aborda massagem modeladora
Muito procurada no verão, a massagem
modeladora ajuda a reduzir medidas,
oxigena os tecidos, melhora o aspecto
da pele e modela as curvas corporais.
O Senac Centro Histórico (Rua Pinto
Bandeira, 292) promove às 19h o
workshop Massagem Modeladora Turbinada. A inscrição é gratuita, mas vagas
são limitadas. Inscreva-se no site. Telefone: (51) 3226-2883.

Aula inaugural de pós-graduação em
Segurança da Informação
A Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 602)
realiza a partir das 19h a primeira aula de Especialização em Segurança da
Informação, formação bastante procurada por empresas que necessitam
resguardar suas informações estratégicas. O egresso do curso será capaz de
planejar, elaborar e gerir sistemas de segurança da informação. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas online pelo site. Telefone: (53) 3225-6918.

26
outubro

Participe do Empresas do Futuro
A cidade de São Borja recebe o curso Empresas do Futuro – Educação
corporativa para chegar antes no amanhã. A formação ocorre no Senac São
Borja (R. General Canabarro, 310), das 8h às 17h, e trará painéis e palestras
com foco em pontos importantes a serem aperfeiçoados nas empresas
como educação inclusiva, diversidade, educação corporativa e gestão de
pessoas. O investimento é de R$ 120 e os ingressos podem ser adquiridos
presencialmente no Senac São Borja ou aqui. Telefone: (55) 3431-6775.

29a30
31
outubro

outubro

Maratona da Aprendizagem terá 2ª edição
Exclusiva para os alunos do Programa Jovem Aprendiz, a 2ª edição
da Maratona da Aprendizagem ocorrerá no Senac Caxias do Sul
(Av. Júlio de Castilhos, 3638), das 8h30 às 17h. O evento é gratuito
e trará palestras e atividades voltadas para o mercado de trabalho.
Inscrições no site. Telefone: (54) 3225-1666.

Senac celebra o Halloween

outubro

O Senac Gestão & Negócios (Av. Cristóvão Colombo, 545, prédio 1, 3º andar) promove a partir
das 19h30 a festa de Halloween e convida a todos a virem fantasiados. No evento, será contado
ainda um pouco mais sobre a origem dessa popular comemoração estadunidense. A participação
é gratuita e mais informações podem ser obtidas no site. Telefone: (51) 3286-4008.
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Plantio em massa na Etiópia

©iStock.com/cyano66

Mais de 350 milhões de árvores foram plantadas por voluntários, na Etiópia, em 12 horas. O recorde mundial faz
parte das ações do Green Legacy (“Legado Verde”, em
português), um programa desenvolvido no país, que visa
a reflorestar grandes áreas de terra. A iniciativa superou
a meta original, que era lançar 200 milhões de mudas em
um dia. Lançado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, o
programa nacional de reflorestamento do país busca plantar 4 bilhões de árvores até o final de outubro. A meta é
que cada etíope maneje 40 mudas, sendo o desafio proposto para milhões de pessoas no Chifre da África. De
acordo com o Ministério da Agricultura da Etiópia, 2,6
bilhões de novas árvores já foram plantadas, revertendo
décadas de desmatamento, que resultou em um grande
declínio na cobertura florestal do país.

Descoberto aglomerado
de galáxias
Cientistas do Observatório Astronômico Nacional
do Japão e da Universidade de Tóquio, em conjunto com brasileiros do Observatório Nacional,
no Rio de Janeiro, descobriram uma estrutura com
pelo menos 12 galáxias. O aglomerado, batizado de
z66OD, está em formação a 13 bilhões de anos-luz
da Terra – considerado o mais distante do universo.
A pesquisa mostra que ele existia há 800 milhões de
anos. Sua idade vista nos 3 telescópios, usados no
Havaí e em Whashington (EUA), corresponde a 6%
dos anos que o protoaglomerado possui. Esta descoberta pode ser a chave para entender como uma
sementinha galáctica germina até formar os troncos
de uma árvore majestosa. A partir do acompanhamento desta formação, acredita-se ser possível desvendar alguns segredos sobre o tempo e o espaço.

Museu reúne produtos que não deram certo
Nem sempre uma “boa ideia” que vira um produto é bem-sucedida. Muitas delas,
porém, ganharam uma segunda chance. Reunindo erros de projeto que marcaram
época, o psicólogo Samuel West montou um espaço para abrigar mais de 100 itens
que não emplacaram no mercado. Localizado na Suécia, o Museu do Fracasso traz
alguns tentativas de empresas, como a Colgate, de lançar uma lasanha de carne para
diversificar seus produtos. Há também a Coca-Cola sabor café, a Pringles 0% gordura e a Crystal Pepsi, versão transparente do clássico refrigerante de cola, fabricado
em 1990. Outra curiosidade é a máscara facial rejuvenescedora, que consistia numa
armadura com pequenos eletrodos, prometendo transformar o usuário em uma
versão melhorada de Brad Pitt ou Gisele Bündchen em até 90 dias – ou seu dinheiro
de volta. Confira esses e outros inventos na galeria de fotos ao lado.
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Atalhos para
vender mais
leia em 6 minutos

ocê gostaria de saber como obter mais clientes que
adoram os produtos e serviços de sua loja? Uma
das maneiras mais eficazes de elevar as vendas e
ter bons resultados é utilizar os gatilhos mentais,
ou seja, atalhos persuasivos que trabalham com as
emoções dos clientes, levando-os a perceber mais
valor do que preço numa jornada de compra. São
processos cognitivos não racionais de influência positiva para a tomada de decisões do consumidor,
e podem ser utilizados em lançamentos, no e-mail
marketing, no e-commerce, em blogs, vídeos e no
atendimento pessoal.

26

Revista Bens & Serviços / 174 / Outubro-2019

em áudio,
confira a
íntegra da
matéria

especial [ vendas ]

Segundo o consultor de empresas Lauro Leopoldo da Costa, especialista em Marketing e
Vendas B2B, os gatilhos dão ao cliente a sensação de que o vendedor ou lojista quer realmente ajudá-lo a resolver um problema e não
apenas faturar. “Mas você precisa estar capacitado, caso contrário chegará na marca do
pênalti e baterá para fora. Ler as microexpressões, captar informações visuais, demonstrar
saber o que é importante ao comprador são
habilidades diferenciais num mercado de alta
competitividade”, relata.

são acionados em promoções como
a Black Friday, no mês de novembro

Os gatilhos são palavras ou situações que conseguem acionar instintos e emoções, intensificando ou acelerando o desejo original do consumidor. Muitas empresas os utilizam regularmente,
como Microsoft, Hersheys, Facebook, O Boticário e Amazon, mas não apenas grandes empresas. “Uma de minhas alunas é dona de uma
boutique de moda feminina no Zaffari Hípica.
Eu a aconselhei a utilizar o gatilho do reconhecimento e no dia seguinte ela me ligou para agradecer”, exemplifica. “Quando uma moça entrou
na loja procurando um vestido, ela procurou saber para qual ocasião e fez elogios verdadeiros a
um dos modelos experimentados, construindo
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O professor de neuromarketing e especialista
em gestão empresarial Tiago Cavalcanti Tabajara afirma que as pessoas estão dispostas a gastar
até mais do que o planejado se elas se sentirem
emocionalmente envolvidas, se gostarem do
vendedor e da forma como são tratadas. “Se
o atendente procurar entender o que o cliente faz, qual o seu trabalho, por que procura tal
produto, relacionando isso com o dia a dia dele,
procurando momentos para elogiá-lo de forma
sincera, isso gera um comprometimento que altera a fisiologia devido à liberação de ocitocina
e dopamina”, conta.
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Você vende para a mente do
cliente. É preciso ter empatia.
Quando você se atém aos
pequenos detalhes, escuta
bem, pode se conectar com os
sentimentos do outro.
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uma cena de impacto da chegada dessa pessoa
à festa. Depois que a compradora se imaginou
naquele momento, preço ou concorrência não
interessavam mais.”
O propósito da estratégia é fugir de benefícios
funcionais. “É irrelevante se o algodão de uma
roupa é egípcio, o comprador quer saber o
que isso vai gerar de capitalização para o seu
valor. Quem o cerca pensará que ele é bemsucedido? Isso faz as pessoas decidirem”, ensina
Tabajara. A escala emocional envolve prazer,
conflito e segurança. “Como vou conquistar
o cliente? O vendedor precisa criar cenários
mentais, situações, contar histórias. Precisa
descobrir qual é a necessidade primária, o que
ele realmente busca com o produto, a vontade
por trás”, comenta Costa.
Atalhos de pensamento

Essas ferramentas têm dois efeitos sobre os prospectos: fazer com que ele preste atenção e provocam uma ação. “Elas servem para elevar a sua
chance de vender, não para mentir para as pessoas que podem vir a se tornar seus clientes. Muitas
pessoas confundem persuasão com manipulação.
Persuadir alguém é convencer a pessoa a fazer
algo sem que você tenha o intuito de prejudicála”, defende Rocha.
Processo de compra
Um estudo realizado pela Universidade de Harvard apontou que 95% das nossas decisões de
compra são inconscientes, e que compramos
de acordo com nossas sensações. O processo
de tomada de decisão possui quatro etapas: representação e atenção; previsão do valor; expe-
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O empreendedor e escritor Erico Rocha é, segundo a revista InfoMoney, o principal especialista de Marketing Digital para pequenos negócios
online do Brasil. Na sua obra Sim: 28 técnicas
de persuasão que aumentam as chances de você
receber um sim, ele relata que os gatilhos men-

tais acionam o sistema límbico em nosso cérebro: “Ele é o responsável pelas emoções e pelo
instinto de sobrevivência. É nessa parte que a
maioria das suas decisões são tomadas, mesmo
que você não esteja ciente disso. Se o nosso cérebro tivesse que analisar todas as informações
e dados lógicos para cada decisão que temos de
tomar, não sairíamos do lugar. Por isso, o cérebro usa atalhos ligados a parte emocional para
facilitar esse processo.”
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Os recursos só aceleram
ou intensificam o desejo
original, ativando emoções
e instintos que levam a uma
tomada de decisão. Depois o
comprador racionaliza e acha
uma justificativa.
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riência do valor e armazenamento/recuperação
dessa experiência. De acordo com a professora
e mentora em Neurobusiness e gerente de conSaiba mais
Conheça alguns gatilhos mentais que podem
ser colocados em prática nas vendas:
Prova social – Uma forma que utilizamos
para tomar decisões é observar o que os
outros estão dizendo ou fazendo, pois desejamos fazer parte de um grupo e buscamos
aprovação social. Divulgue depoimento de
clientes satisfeitos, mostre índices de aprovação e cases de sucesso.
Afeição – Os compradores preferem dizer
‘sim’ a indivíduos que conhecem e de quem
gostam. Elogie verdadeiramente o seu cliente, construa uma afinidade e busque conexão pessoal com as dificuldades deles para
que se sintam próximos.
A utoridade – As pessoas têm tendência a
atender pedidos de autoridades. Mostre ser
um especialista na sua área. Uma das melhores formas de ganhar autoridade de mercado é produzindo conteúdo relevante, com
informação valiosa.
Escassez – Produtos ou serviços de menor
disponibilidade são percebidos como de
maior valor. Anúncios de “últimas vagas” ou
“estoque limitado a X produtos” são as estratégias mais corriqueiras. É um gatilho associado ao da urgência, mas é preciso sempre ser verdadeiro.
Ancoragem – A primeira informação que
recebermos sobre um tema específico será
aquela que tomaremos como base para memorizar e será a que vai influir nas decisões
posteriores. Um produto por R$ 29,99 é registrado mentalmente como “20 e poucos”,
por exemplo.

tas da Neurons INc Latam do Brasil, Larissa Colvara, os gatilhos afetam basicamente a segunda
etapa e, às vezes, a primeira.
“O uso de vieses cognitivos é relativamente fácil de implementar em um design de loja ou
de planimetria de prateleira. A parte difícil é
entender como a arquitetura afeta a atenção
e como a complexidade visual afeta a capacidade de descoberta, interesse e motivação de
compra”, explica. Entornos e contextos muito
complexos visualmente prejudicam a percepção de valor e o valor percebido (“vejo tudo,
mas não vejo nada”). Existe uma correlação
direta entre os elementos que se recorda ter
visto a preferência por comprá-los.
A percepção de valor em uma mercadoria/experiência/serviço é afetada por muitas variáveis
como a representação sensorial, o contexto, a
marca. Elas aumentam ou diminuem a motivação para a compra e as preferências da escolha. Para começar o trabalho nessa seara, Larissa
afirma ser importante conhecer a persona do
comprador conforme o segmento de mercado,
a preferência do produto ou características do
ponto de venda, valor e elasticidade do preço.
Após avaliar esses elementos, é importante projetar ao mesmo tempo a estratégia de marketing, que deve se concentrar em ajudar a encontrar o produto, a preferir sua loja entre as
concorrentes e ajudar a pagar, num processo
com a menor fricção possível.

B&S

Confira em vídeo o que
são os gatilhos mentais
e de que forma é possível
atrair consumidores

Fonte: livro As armas da persuasão, de Robert Cialdini.

29

Revista Bens & Serviços / 174 / Outubro-2019

#

©iStock.com/Ipopba

Pausa

A simplicidade
é a extrema
sofisticação.
Leonardo da Vinci,
artista italiano (1452-1519)
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Sindicato Proativo 1.3 e 1.4
fim da compulsoriedade da contribuição sindical e a revalorização da negociação coletiva com o advento da Reforma Trabalhista são os principais ingredientes no atual cenário.
Neste ambiente, os sindicatos empresariais devem perseguir vantagens adicionais para
as empresas representadas e criar mecanismos de sustentação financeira da entidade.
Alguns ainda não despertaram para este novo momento. Classifico-os em dez classes,
conforme a postura nas negociações coletivas.

O marginal atua na ausência de confiança entre os sindicatos, em um ambiente de intransigência recíproca, do resultado da impossibilidade ou falta de habilidade para construção de uma negociação
ganha-ganha. É um cenário fértil para a marginalização e valorização de negociações diretas com
empresas, sem a participação da entidade patronal. Outros se comportam como irmãs carmelitas,
concordando com a contribuição negocial dos empregados sem observância do artigo 611-B da CLT.
Temos ainda o autofágico (admite que a contribuição patronal negocial é voluntária ou que o empresário pode se opor) e o aparente (conquista novas vantagens para a empresa, mas não adota mecanismos que facilitem a sua arrecadação de contribuições).
Os sindicatos papai-mamãe consignam na CCT o respeito ao 611-B em relação à contribuição dos
empregados, mas não inovam e não criam mecanismos para a sua sustentação financeira. Já os desesperados fixam cláusulas com tratamento diferenciado para associados ou inserem “benefícios” aos
empregados, com o objetivo não disfarçado de obtenção de receita aos sindicatos acordantes.
Finalmente, os proativos criam mecanismos que condicionam benefícios à obtenção de certidões
vinculadas à regularidade das contribuições e adotam cláusula de participação obrigatória do sindicato
patronal nos acordos coletivos (1.1). Mais aperfeiçoados, os 1.2 estabelecem mecanismos como convenções especiais e acordos de adesão facultativa. Os 1.3 ajustam convenções restritivas e ampliam
benefícios com a participação do sindicato patronal e os 1.4 adicionam à negociação a criação de
centro bipartite de prestação de serviços tarifados. Queremos sindicatos empresariais proativos!
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fixação de turno e data
para entregas é rejeitada
O plenário da Asembleia Legislativa do RS rejeitou, no dia 24 de setembro, o Projeto de Lei nº
445/11. De autoria do deputado Pedro Pereira
(PSDB), o texto alterava a Lei 12.185/04 e obrigava os fornecedores de bens e serviços a fixar
data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. O cliente poderia escolher aquele que lhe fosse mais
conveniente, e ao final deveria ser emitido um
documento com as especificações escolhidas. A
proposta teve 22 votos favoráveis e 23 votos
contrários. A matéria foi arquivada.

Os quatro free shops do RS devem se beneficiar da
decisão do governo federal que ampliou a lista de
produtos com venda livre de impostos. As lojas de
Uruguaiana, Jaguarão e Barra do Quaraí poderão
comercializar itens da cesta básica, eletrodomésticos
de grande porte, armas, máquinas agrícolas, materiais de construção e pneus. A decisão, expressa em
Instrução Normativa, já causou protestos nos países
vizinhos por colocar em risco os comércios locais
de cidades fronteiriças. Ainda que produtos da linha
branca tenham sido liberados, as regras continuam
limitando em US$ 300 a isenção de impostos para
o gasto em compras por pessoa a cada 30 dias.
©iStock.com/Oleg Elkov

©iStock.com/svetikd

Free shops: lista de
produtos é reeditada

Sancionada MP da Liberdade Econômica
O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 20 de setembro a Medida Provisória (MP) da Liberdade
Econômica, agora convertida em lei. Entre as principais mudanças, a lei flexibiliza regras trabalhistas, como
dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 empregados, e elimina alvarás para atividades
consideradas de baixo risco. O texto também separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de
uma pessoa jurídica e proíbe que bens de outras empresas de um mesmo grupo sejam usados para quitar
débitos de uma delas. Segundo estudos da Secretaria de Política Econômica, a MP pode gerar, em uma
década, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento da economia.
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PEC 45/19: entre o modelo
apresentado e sua realidade
ntre as propostas de alteração do sistema tributário brasileiro, a PEC 45/19 parece
ser a mais cotada. A preferência decorre de análises que, de modo geral, estão centradas nas apresentações desse modelo e não no seu respectivo texto normativo.

Dos diversos pontos que merecem atenção, o artigo apontará apenas três, que serão a seguir
referidos: 1 – IBS) além dos bens e serviços, o novo imposto incidirá sobre a cessão e o licenciamento de direitos, a locação de bens e as importações relacionadas a essas situações. O novo
imposto deveria se chamar IBSCL. A ausência de qualquer operação a elas relacionada (receita
e venda, entre outros) também confere uma perigosa elasticidade ao texto constitucional. Pela
leitura da PEC, até uma hipotética tributação de estoques ou ativos não estaria descartada;
2 – Receitas financeiras) as receitas financeiras, hoje tributadas pelo PIS/Cofins, parecem escapar
ao novo imposto. Como ficaria a tributação dos bancos?, e 3 – Imposto seletivo) o modelo defendido prevê a criação, pela União, de um imposto seletivo com finalidade extrafiscal.
O texto proposto prevê a criação de impostos seletivos (plural), o que pressupõe mais de um.
Quantos? Esses são apenas alguns pontos que evidenciam um claro hiato entre o modelo apresentado e sua realidade normativa. Ocorre que, aprovada a PEC, desaparecerão os debates e
as apresentações. Remanescerá apenas o texto normativo, com o alcance que dele poderá ser
extraído pela legislação infraconstitucional e pelos entes tributantes.
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Turismo brasileiro
em alta
A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o índice de atividades turísticas de junho de 2019 cresceu
2,6% em relação ao mesmo período de
2018. Os hotéis, as locadoras de automóveis e os restaurantes foram os principais
impulsionadores. Conforme dados do estudo Target Group Index, feito pela Kantar,
o brasileiro está cada vez mais interessado
em viajar. Pelo menos 33% dos entrevistados declararam ter viajado no último ano
e 64% deles afirmam que férias de verdade sempre incluem uma viagem. O estudo aponta que 63% pretendem viajar de
avião nos próximos 12 meses. A internet
é o meio mais usado para se programar,
citado por 92% dos viajantes. A TV vem
em segundo lugar, com 91%.

Estudo aponta
dificuldades globais
De acordo com o relatório Indicadores de promessa
de crescimento (Growth Promise Indicators, em inglês),
desenvolvido pela KPMG, o Brasil está mal preparado
para crescer, ficando em 76º lugar no ranking. Baseado
na análise dos dados de 180 países, nas últimas duas
décadas, a nação teve uma leve melhora em relação
a 2018 e 2017, quando ocupava a 89ª e a 91ª posições,
respectivamente. A atual posição mostra restrições
em diversos pilares vitais, como estabilidade macroeconômica, infraestrutura e capital humano.

37,59

%

foi o crescimento do e-commerce no Brasil em 12 meses, segundo pesquisa
do Big Data Corp em parceria com o PayPal Brasil. É a maior expansão
registrada desde 2014. Segundo o levantamento, existem cerca de 930 mil
sites dedicados ao comércio eletrônico no país.
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Cidades gaúchas mais
inteligentes
A capital do Estado, Porto Alegre, figura em 20º lugar no ranking Connected Smart Cities 2019, elaborado pela
Urban Systems. Entre as 100 cidades
listadas, as demais representantes gaúchas são Caxias do Sul, em 70º lugar,
e Erechim, na 94ª posição. O primeiro colocado este ano foi o município
paulista de Campinas. O levantamento aponta as localidades consideradas
mais desenvolvidas e inteligentes, e
avalia quesitos como inovação, sustentabilidade e tecnologia.

20
A cada
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segundos uma pessoa nasce no Brasil.
Esta é a projeção do IBGE, que pode
ser acompanhada ao vivo pelo site do
instituto. Para 2019, a estimativa é que o
país tenha 210,1 milhões de habitantes e
uma taxa de crescimento populacional
de 0,79% ao ano, uma queda em
comparação ao período 2017/2018.

Pesquisa analisa engajamento
Pelo menos 84% dos profissionais não usam todo o seu potencial no trabalho. É o que afirma a
Pesquisa Global de Engajamento, elaborada pela ADP, que entrevistou 19.346 colaboradores de 19
nações. No estudo, apenas 16% se consideram totalmente empenhados. As diferenças de gerações
não influenciam no potencial, pois os Millennials e os Baby Boomers apresentam quase o mesmo
comprometimento no trabalho: 16% e 18%, respectivamente. O gênero também não: as mulheres são
levemente mais engajadas, com 17% delas versus 15% deles.
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sistema atacadista
unido no RS
leia em 2 minutos

Sindiatacadistas-RS é resultado da união de oito sindicatos do segmento, representando o comércio em
grandes quantidades de gêneros alimentícios, álcool
e bebidas, madeiras, materiais de construção, tecidos
e vestuário, produtos químicos, adubos e defensivos
agrícolas. Atualmente, representa 4,8% do Produto
Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul e congrega
mais de 21 mil empresas no Estado, sendo em média
10% associadas diretas.

fotos: Divulgação/Sindiatacadistas

A entidade é liderada por Zildo De Marchi, ex-presidente da
Fecomércio-RS. “O atacado não está queixoso da situação econômica porque trabalha tanto para o mercado interno quanto
para o externo, e nossas exportações estão muito boas, especialmente na área primária”, explica o presidente do Sindicato
do Comércio Atacadista do RS. “A venda no país se mantém em
equilíbrio. O setor cresceu 1% no mercado nacional e até 3% no
mercado internacional em 2018”, afirma.
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Com mais de 50 anos de experiência no ramo,
De Marchi diz que a tendência de crescimento
contínuo e moderado é fruto da cultura gaúcha
de desenvolvimento. As expectativas são positivas quanto ao futuro, mesmo diante de velhos
problemas, como a dependência do transporte
rodoviário de mercadorias. “Eu andei muito de
trem na minha juventude e trabalhei na viação
férrea. Hoje está tudo desativado, mas o transporte de carga era feito assim, e havia linhas para
várias cidades gaúchas”, recorda.
A diretoria do Sindiatacadistas se reúne mensalmente e, a cada 15 dias, ocorre a reunião de presidentes. Uma das reivindicações do segmento é
a aprovação da Reforma Tributária no Congresso
Nacional. “Queremos uma simplificação do sistema, pois ele é muito complexo e gera custos
desnecessários às empresas. Sabemos, todavia,
que a redução da carga de impostos e taxas é
uma utopia, pois o Estado brasileiro está inchado
e precisa dos recursos”, conta.
Uma das principais ações da entidade é o Programa Qualificar, com o oferecimento de palestras e

Saiba mais
Fundado em 1941, o SindicatacadistasRS realiza anualmente uma pesquisa de
satisfação entre as empresas associadas. Em
2018, o índice de aprovação da gestão foi
de 83%. Recentemente, a oferta de novos
produtos e serviços foi aprimorada com a
certificação digital, Medicina e Segurança
do Trabalho, plano de benefícios (parceira
com a Sodexo), portal de compras coletivas
e o projeto de recuperação de valores de
tributos recolhidos indevidamente para
empresas do Simples Nacional.

cursos (na sede, in company ou EAD) para os colaboradores. Mais de 80 cursos já foram realizados
desde o início de 2018, beneficiando cerca de 1,6
mil pessoas. “A iniciativa surgiu para melhorar os
níveis de desempenho, pois a mão de obra carece
de capacitação. É uma atividade muito motivadora e latente no sistema atacadista”, completa De
Marchi. Entre os temas abordados, estão questões
de gestão, vendas, planejamento e liderança.

Programa Qualificar oferece cursos para
colaboradores das empresas atacadistas
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Série | Aprendizado com os erros
A série de vídeos Eu Errei, disponível no YouTube, conta a história de empreendedores sociais e
mostra lições aprendidas com erros cometidos. Por
meio de depoimentos de situações reais, os criadores de negócios contam como identificaram alguns
passos em falso e corrigiram o rumo das ações nas
empresas que lideram. O projeto é uma parceria
entre o Portal Aupa e o Instituto Sabin. A primeira
temporada conta com 10 episódios de vídeos curtos (em média 5 min), com participações de Henrique Castan (Nutriens), Guilherme Ribeiro (Chama
o Síndico) e Matheus Cardoso (Moradigna).

Livro | a habilidade de
prestar atenção
A atenção se tornou o recurso mais escasso nos dias de hoje. É uma habilidade esquecida, mas cada vez mais valiosa.
Segundo o psicólogo e jornalista Daniel
Goleman, à medida que o mundo evoluiu aceleradamente, ficou cada vez mais
fácil distrair-se, isolar-se e sentir-se perdido com tanta informação. No entanto,
se você pretende ser bem-sucedido e ter
relacionamentos melhores, precisa desenvolver seu foco. A atenção funciona como
um músculo. Se a utilizamos pouco ou
nada, ela atrofia e para de funcionar. No
entanto, se trabalhamos este músculo, ele
cresce, fortalece, se desenvolve e, ainda,
funciona a nosso favor. O autor explica o
funcionamento da mente e dá dicas para
desenvolver a criatividade.

PODCAST | de olho nas vendas
O Casts for Closers é um podcast de vendas produzido pelo pessoal da
Meetime, empresa que desenvolve soluções de vendas internas via vídeoconferência. Apresentado por Diego Cordovez, CMO da Meetime, os
episódios (que já são mais de 90) sempre trazem um convidado que trabalha efetivamente na área de vendas, seja com treinamento, gestão ou
CRM. Os episódios têm 25 minutos em média e falam sobre temas como
métrica de vendas, formação de novos líderes, negociação e tendências
em inside sales, entre outros. Já participaram nomes como Jill Konrath,
Renan Dal Zotto, Davi Mattos, Mark Roberge e Dayane Prim.
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há uma maneira mais eficaz
para sua empresa ser conhecida

Precisando de gestão de conteúdo?
Somos especialistas em branded content em diferentes
(51) 3346-1194
www.tematica-rs.com.br
Facebook: tematicapublicacoes
Twitter: tematicaRS

mídias. Produzimos textos e design gráfico, áudios
e vídeos, conforme a melhor estratégia para o seu
negócio. Conquiste seus clientes oferecendo conteúdo

Instagram: @tematicars
LinkedIn: Temática Gestão de Conteúdo

exclusivo e qualificado. Faça conosco seu orçamento.
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