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O QUE ESPERAR DE 2017?

Planeje o seu ano! Em entrevista
exclusiva, o Jornalista e Comentarista
Alexandre Garcia avalia como a economia
nacional deve se comportar
PÁGINA 5

ESPECIAL ELEIÇÕES
Confira as principais prioridades do
prefeito eleito de Governador Valadares,
André Merlo, e dos representantes do
povo no Poder Legislativo
PÁGINAS 18 A 21

Simbologia milenar que inspira gerações
PÁGINAS 12 E 13

Chega às suas mãos mais uma edição da Revista Sindicomércio. Por ser a última publicação de 2016, nos esforçamos a
trazer para você informações que serão de
extrema utilidade para colocar em prática
nas vendas de fim de ano e ainda se programar para o ano de 2017.
Para começar, compartilho com
você uma frase que o Thiago Concer, formado em Relações Públicas com estudos
em Comunicação pela Universidade de Salamanca, comentou durante a sua passagem por Governador Valadares para uma
palestra sobre “Como fidelizar os clientes
e aumentar as vendas em período de crise”, realizado pela CDL GV, Sindicomércio e
Associação Comercial e Empresarial: “Fidelizar o cliente representa não apenas oferecer um bom atendimento. É a consequência de um conjunto de ações estratégicas.
A primeira delas é ser um especialista no
que faz. Ninguém fideliza clientes sem saber exatamente o que faz e o que vende”.
Isso nos leva a refletir. Para as tão
esperadas vendas de fim de ano, como
está sua empresa? Será que você está se
cercando de estratégias que, realmente,
trazem efeitos em médio e longo prazo?
Confira na reportagem “Fidelização: faça
do seu cliente o centro de sua cultura”
uma abordagem sobre o tema, com dicas
de quem tem propriedade no assunto.
Para quem pretende investir no
Natal e realizar contratações temporárias,
trazemos nesta publicação um artigo da
advogada Sandra Pinto sobre os cuidados
jurídicos que a empresa deve adotar para
evitar problemas futuros. A contratação
de trabalhador temporário fora dos parâmetros legais pode levar a empresa a ser
autuada pelo Ministério do Trabalho, em
eventual fiscalização.
Já que estamos em verdadeiro clima
de Natal, dedicamos a matéria de capa
para explorar o que está por trás dos símbolos desta data tão importante para os
cristãos, como também para o calendário
comercial, sendo este o principal para os
varejistas. Você vai se surpreender com
essa história, em que muitos ícones, possuem origem norte-americana, mas que
ao serem incorporados à nossa cultura,
carregam significados especiais. Depoimentos como o da jornalista Daiane Fernandes, nos mostra como, mesmo com o
avanço da tecnologia, o verdadeiro sentido
natalino não se perdeu.

pais mudanças contábeis. Para se preparar
para tantas alterações que estão por vir,
criar e aplicar um planejamento tributário
será inevitável.
Dentre tantos assuntos do seu interesse, preparamos para esta edição o “Especial Eleições”. Conheça quem é e o que
propõe o prefeito eleito de Governador
Valadares, André Merlo. No legislativo, pedimos para cada vereador definir em uma
frase o que será prioridade no seu mandato. Vale a pena conferir!
Verdade tem que ser dita: dentre
as prioridades do Munícipio, cuidar do
nosso rio Doce e do abastecimento de
água na cidade é, sem dúvidas, uma delas. A busca por uma compreensão sobre
a percepção social do rio visando desenvolver de forma sustentável o território
da Bacia do Rio Doce, inspirou a Socióloga
Zenólia Almeida como objeto de pesquisa
de tese de Doutorado na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal.
Zenólia, hoje PhD em Gestão, a desenhar
um cenário que permite orientar a formulação de políticas públicas e a reflexão
estratégica à luz de alternativas futuras. O
desdobramento desse assunto você confere nas próximas páginas.
Na série sobre “Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho”, que a
Revista Sindicomércio vem divulgando
desde janeiro, confira nesta publicação
a última parte, que trata de “Como devem ser os locais de armazenamento
para os colaboradores”, “Instalação de
exaustores e do gás de cozinha”, finalizando com a “Normatização para repouso e alimentação dos funcionários”.
Por fim, na contramão da crise, a última revista deste ano traz em destaque a
empresária Ludmila Guerrieri da Loja Piter,
na editoria Perfil; e ainda as empresárias
Lina Lopes da Avatim, Dayanne da loja
Dayanne Alvarenga e a Natalia Alvarenga
da Loja Revivah, que resolveram acreditar
no comércio valadarense, abrindo negócios recentemente.
Tenham uma boa leitura, um Feliz
Natal e um Ano Novo de muitas vendas
e realizações!

Para quem pretende iniciar o ano
de 2017 com o “pé” direito, trazemos
nesta edição uma entrevista exclusiva
com o jornalista e comentarista, Alexandre Garcia. Em uma abordagem sistêmica, o jornalista traçou um cenário
de como a economia nacional deve se
comportar; se valerá a pena fazer grandes investimentos; e ainda esclareceu as
principais mudanças que afetarão a economia do país no governo Temer.
Ainda sobre o ano que está prestes
a iniciar, a Revista Sindicomércio ouviu o
representante do Conselho Regional de
Contabilidade em Governador Valadares,
João Márcio, para compreender as princi-

Hercílio A. Diniz Filho

Presidente do Sindicomércio
Governador Valadares

CAPA
O Natal apresenta uma riqueza em
simbologias e é comemorado em
todo o mundo, com características
semelhantes, mas também com
peculiaridades distintas. A data, que
é tão importante para os cristãos,
tem relatos de sua existência
até mesmo antes do nascimento
de Jesus Cristo, por isso seu
surgimento é bastante debatido.
Confira nesta reportagem um
resgate histórico dessa imponente
data, que perpassa gerações.

PERFIL
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Com o estilo de liderança descentralizada,
cujo foco é desenvolver competências,
conheça nesta edição um pouco da
empresária Ludmila Guerrieri, da Loja
Piter. Uma história de empresa familiar,
que vê no passado, forças e inspirações
para progredir, seguindo a mesma linha
do pai, um dos sócios-fundadores. Com
uma gestão voltada para o relacionamento,
Ludmila conta hoje com uma equipe, em
que o mais novo tem dois anos e o mais
velho, 29 anos de empresa. PÁGINA 9

ESPECIAL | No dia 2 de outubro, foi dada a largada a mais um importante capítulo na história da
administração do Município de Governador Valadares. Confira nesta edição o “Especial Eleições” e
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A

economia do Brasil no ano de 2016,
definitivamente, exerceu fortes influências sobre o comércio varejista,
atacadista e de serviços. Numa espécie de
separação do joio do trigo, têm sobrevivido
as empresas que já apresentavam uma estrutura sólida de organização, planejamento e logística.
De olho em 2017, muitos empresários já aguardam com ansiedade a possibilidade de poderem “afrouxar o cinto” e
desenvolver a atividade com mais tranquilidade econômica. A questão é: o que prevê
o próximo ano? Com tantas mudanças políticas no cenário nacional e internacional,
será que realmente será um ano de novo
“fôlego”? Com vistas a responder essas
perguntas, a Revista Sindicomércio entrevistou com exclusividade o Jornalista e Comentarista, Alexandre Garcia.
Com a experiência de mais de 50
anos de profissão, Alexandre é natural de
Cachoeira do Sul (RS), onde estudou Comunicação Social na Pontifícia Universidade
Católica (PUC). Está na TV Globo desde o
final dos anos 1980, tendo já passado por
diversas áreas: repórter, diretor de jornalismo, apresentador e comentarista.
Sindicomércio – Alexandre, o que esperar
do mercado financeiro em 2017?
Alexandre Garcia – A expectativa é de juros
menores. A política monetária já sente um
recuo dos preços, e, com isso, vai aliviar os
juros. Infelizmente não chegarão ao ideal
para financiar o giro, mas serão menos piores no ano que vem os juros que movem o
mercado financeiro. Em dezembro, já deveremos ter uma taxa SELIC menor.
Sindicomércio - Qual a previsão para o
Produto Interno Bruto (PIB)?
Alexandre Garcia – O governo espera um crescimento de 1,3% no ano que
vem. O Fundo Monetário Internacional
(FMI) projeta para o Brasil, no ano que vem,
um crescimento de meio por cento no PIB,
longe da média mundial, estimada em
3,4%. É triste perceber que iremos a reboque; não faremos parte do motor.
Sindicomércio – Acredita que o comércio
e a indústria ganharão novo fôlego, inclusive, retomando as oportunidades de emprego?
Alexandre Garcia – Novo fôlego talvez não,
mas sairão da zona de asfixia. E o emprego
será o último a se recuperar, o que faz continuar o círculo vicioso de pouca renda-pouco consumo.
Sindicomércio – É um ano que valerá a
pena empreender? Se sim, existe alguma área que deverá estar em evidência?
Alexandre Garcia – O setor de alimentos é sempre o melhor, inclusive para
a exportação.
Sindicomércio – Este ano, a projeção de
entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil ficou inalterada em US$ 65
bilhões. Qual a expectativa para 2017? E o
que isso, de fato, representa?

Alexandre Garcia – Como não
temos poupança interna, precisamos sempre de capital estrangeiro
para investir e crescer. Mas o investidor só vai se animar mesmo
quando perceber que o Estado
brasileiro lhe dá segurança jurídica e que reduza a burocracia. O
Brasil também carece de recursos
humanos qualificados. Não temos
cultura de ordem, de método, de
disciplina. Nossas cidades são uma
bagunça e perigosíssimas para a
vida humana. Vide a guerra interna no Rio de Janeiro, em bairros
icônicos como Copacabana e Ipanema. Isso não atrai investimento,
embora tenhamos um imenso potencial de matérias-primas, espaço
e clima favoráveis.
Sindicomércio – Os brasileiros
gastaram em viagens um total
de US$ 17,36 bilhões em 2015,
o valor mais baixo desde 2010,
quando os gastos haviam sido de
US$ 15,97 bilhões. O resultado
representa uma queda de 32%
em relação a 2014, de acordo
com o Banco Central. Estimativas
indicam que este ano o resultado
também não foi satisfatório. Qual
a perspectiva para 2017?
Alexandre Garcia – O brasileiro vai
para o exterior porque é a mais
barata opção de férias. A queda
de um terço é consequência de
uma alta transitória no câmbio e
da queda da renda interna. Pressionados pelos impostos e pelo
desconhecimento do que seja turismo, continuaremos deficitários
nessa balança, embora tenhamos uma natureza maravilhosa e atraente, como as Cataratas do Iguaçu, o Pantanal, a Amazônia.
Sindicomércio – Dentre os efeitos da crise,
um em especial “estremeceu” ainda mais
a imagem do país no exterior, já que a
agência de classificação de risco Moody’s
rebaixou a nota de crédito do Brasil e retirou o grau de investimento do país, que
perdeu o último “selo de bom pagador”.
Na sua opinião, quais as principais medidas o governo deveria tomar para resgatar
esse título?
Alexandre Garcia – As agências de risco
são um cadastro mundial para os países.
O governo - e os brasileiros - vão ter que
se endividar menos, gastar menos do que
ganham, poupar, e se organizar, principalmente demonstrando para o mundo que
este não é o país da corrupção e da bagunça. Mas não creio que se consiga em uma
geração. Provavelmente não, porque não
há sinais de que sejamos capazes de mudar
essa cultura atrasada.
Sindicomércio – No que se refere ao governo Temer, quais as principais mudanças
que afetam a economia do país devemos
esperar?
Alexandre Garcia – Como principais, o
equilíbrio das contas públicas, com menos

Foto: Globo / Estevam Avellar

2017 - COMO A ECONOMIA BRASILEIRA
DEVE SE COMPORTAR?

Jornalista Alexandre
Garcia avalia o
cenário e dá dicas aos
empresários

gastos correntes e uma reforma da Previdência que salve as aposentadorias futuras.
Depois disso, seria possível reduzir impostos, mas só com o abandono da cultura de
ficar pendurado no Estado.
Sindicomércio – Mais de 118 milhões
de pessoas foram às urnas no primeiro
turno e mais de 32 milhões no segundo, não apenas para votar, mas para
depositar a sua confiança em um novo
Brasil. Na sua opinião, quais são os desafios e o caminho para uma nova política brasileira?
Alexandre Gracia – Perceber a reação do
eleitor. E é preciso uma reforma política
que traga uma representatividade real.
Mas ouço falar disso há mais de um quarto
de século...
Sindicomércio – Por fim, qual a sua orientação para os empresários do comércio
permanecerem de portas abertas?
Alexandre Garcia – Preços realistas, afinados com a capacidade de compra atual,
criatividade para aproveitar a crise, evitar
endividamento. E entusiasmo. Foi o entusiasmo que fez o Brasil crescer nos anos 70
por três anos consecutivos a uma média
anual de 11,2%.
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OS DILEMAS DE VALADARES
E A PERCEPÇÃO SOCIAL
DO RIO DOCE

V

erdade tem que ser dita. O rio Doce vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões sociais, e
menos lugar nas casas dos cidadãos valadarenses.
Na cidade, racionar água deixou de ser uma consciência
ambiental e virou uma imposição do poder público, com
dias e horários determinados. Até a implantação de uma
adutora no rio Suaçuí Grande tornar-se realidade, não haverá outra alternativa, a não ser zelar e utilizar com responsabilidade o pouco recurso hídrico que ainda existe.
A busca por uma compreensão sobre a percepção
social do rio Doce, visando desenvolver de forma sustentável o território da Bacia do rio Doce, inspirou a Socióloga Zenólia Almeida como objeto de pesquisa de tese
de Doutorado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) em Portugal. Com o título “Os Desafios
da Gestão Integrada do Território (GIT) da Bacia do Rio
Doce”, Zenólia, hoje PhD em Gestão, desenhou um cenário que permite orientar a formulação de políticas públicas e a reflexão estratégica à luz de alternativas futuras.
Utilizando-se da problemática “De que maneira a
metodologia GIT pode contribuir para promover a sustentabilidade e a governança de um território tendo os
recursos hídricos como fator agregador dos interesses
da região?”, foi realizada uma investigação bibliográfica
e documental, seguida por duas investigações de campo,
resultando na seguinte análise:

Tese de doutorado da Socióloga Zenólia Almeida aborda
a percepção social do rio Doce

INVESTIGAÇÃO I
Alunos e professores do ensino médio:
foram entrevistados 326 alunos e 32
professores, todos de escolas públicas e
privadas. Desse total, foi possível constatar
que para esse público há pouca relevância
o estudo do meio ambiente; eles não se
sentem responsáveis pelo rio Doce; não têm
consciência do papel cidadão e a maioria
aceitaria participar de uma mobilização
social em favor do rio.
INVESTIGAÇÃO II
Foram entrevistadas 95 pessoas, moradoras
de 30 bairros da cidade, que avaliaram Valadares sobre diversos aspectos:

ASPECTOS AVALIADOS
Comércio local
Oferta de serviços - Saúde
Qualidade dos serviços - Saúde
Qualidade da oferta – Educação Superior
Qualidade da oferta – Educação Estadual
Qualidade da oferta – Educação Municipal
Geração de Emprego e Renda
Oferta de serviços - Cultura e Lazer
Infraestrutura Urbana
Acessibilidade Urbana
Qualidade do Transporte Público
Trânsito: Mobilidade e Segurança
Limpeza Urbana
Cuidados Ambientais
Tratamento de Esgoto
Preservação Ambiental
Preservação do rio Doce
Qualidade da Água do rio Doce
Cuidados Ambientais dos Órgãos Públicos
Manutenção de Políticas Públicas - Bem sucedidas
Acompanhamento das Decisões Legislativas
Acompanhamento da Gestão Pública em geral
Transparência na Gestão Pública Municipal

RUIM/INEX. (%) REGULAR (%)

12
30
54
7
23
29
60
72
40
58
56
52
74
85
88
71
25
62
69
74
91
81
79

29
44
42
43
61
52
39
23
39
33
39
36
26
14
11
27
32
36
24
22
7
15
17

BOM (%)

ÓTIMO (%)

56
26
4
50
16
18
1
4
21
9
5
12
1
1
2
39
2
7
2
3
-

3
1
4
4
1
4

ANÁLISE GERAL
De acordo com a tabela, é
possível perceber que o comércio local obteve a melhor avaliação entre todas
as variáveis mensuradas na
pesquisa. Os principais problemas citados como ruim
ou inexistentes na opinião
dos entrevistados foram: o
Acompanhamento das Decisões Legislativas (em primeiro lugar), seguido do Tratamento de
Esgoto e dos Cuidados Ambientais.
Perguntada se acredita que Governador Valadares parou de se desenvolver, a pesquisadora Zenólia avalia
que sim. “Concordo totalmente. Basta
olhar os dados do IBGE e constatar a
evolução do PIB de Governador Valadares. A cidade é um retrato fiel do que
tem acontecido no Brasil, nos últimos
anos: crise, corrupção, desemprego, desencanto em relação ao futuro”.
Segundo ela, Governador Valadares passou por experiências de pro-

PRINCIPAIS AÇÕES

posição de projetos e ações, nos últimos anos, que não geraram resultados
positivos, confirmando que não basta
encontrar as ideias certas, mas sim estruturar estratégias viáveis para uma
rápida implementação. “Após mais de
duas décadas da RIO-92, é urgente a necessidade de se reduzir, drasticamente,
a lacuna existente entre o “Tempo Político” e o “Tempo da Terra”.
Para Zenólia, uma alternativa viável consiste em fazer com que o “Tempo
de Governança” desempenhe um papel
catalisador e mediador nesse processo
de transformar boas ideias em ações.
Pode-se dizer que nenhum desses planos alcançou o êxito esperado: Fórum
de Desenvolvimento de Governador
Valadares (1999), Diagnóstico da cidade de Governador Valadares (1999), Eu
Faço Valadares Melhor (2000), Instituto
de Desenvolvimento de Governador Valadares - IDGV (2005), Memorial da Edu-

cação Municipal (2007), Cidade Educadora (Lei Municipal Nº 5.866/2008),
Agência de Desenvolvimento do Leste
de Minas Gerais – Adeleste (2012), Plano Decenal Municipal de Educação de
Governador Valadares (2016) e o Plano Diretor de Governador Valadares.
Em sua tese de Doutorado, a
pesquisadora reuniu algumas hipóteses para o “não sucesso” dessas propostas: adoção da metodologia tradicional de planejamento estratégico;
ausência de estratégias para continuidade (análise de cenários); influências
do ambiente externo (por exemplo,
o fator político-partidário); não interlocução com os diferentes atores
sociais; desprezo aos conflitos existentes na sociedade; não investimento na formação do capital humano e
social; planejamento: com previsões
testáveis; ausência de instrumentos e
práticas de governança participativa.

• Realização de um planejamento dinâmico, flexível, inclusivo, com diagnóstico
prospectivo (compreender e antecipar cenários possíveis);
• Combater a alienação (da sociedade);

Dentre as ações, que devem ser
colocadas em prática, a Socióloga
chama atenção para:

• Estabelecer interlocução com os diferentes atores sociais (sociedade civil 		
organizada, lideranças comunitárias, proprietários de terra, governos locais
e estaduais, empresas, entre outros);
• Buscar a sustentabilidade do território;
• Ter como meta a qualidade de vida da população.
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ADOÇÃO DE POLÍTICAS
CONTÁBEIS FAZ A DIFERENÇA
NAS EMPRESAS
A verdadeira
mudança está
na cultura
organizacional
das empresas. O
melhor a fazer é se
organizar e buscar
uma capacitação
adequada”

O

ano de 2017 promete. A área
contábil e tributária vai exigir
das empresas um “olhar” diferenciado. Segundo especialistas, uma
das principais modificações que poderá impactar no ano que vem, é o
“eSocial” e a “Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota
e Antecipação (DeSTDA)”, além dos
módulos do Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED) como: Registro
de Controle da Produção e do Estoque
(Bloco k), Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição (EFD) e a Escrituração
Contábil Digital (ECD).
Com a proposta de otimizar o
contato governo-empresa e de modernizar a rotina burocrática, o universo
contábil tem sido alvo de mudanças
constantes, responsáveis por tirar o
sono de muitos escritórios contábeis e
dos seus clientes: os empresários. Haja
fôlego e disposição para acompanhar
esse cenário.
O delegado do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) em Governador Valadares, João Márcio Luiz de
Almeida, alerta: “Não tem como dar
o famoso ‘jeitinho’! O empresário terá
que se adequar para não sair no prejuízo. O governo está usando os recursos
tecnológicos para coibir a sonegação e
aumentar a arrecadação. Para utilizar
os benefícios que a lei oferece e evitar
problemas maiores, o empresário terá
que investir em um planejamento tributário”, ressalta.
8

Além desse planejamento, é preciso adotar uma relação mais “íntima”
entre empresário e contador. Alguns
sistemas possuem a necessidade de
gerar dados diários, então uma equipe
atenta e qualificada também faz a diferença quando o assunto é evitar erros. “O melhor a fazer é investir em um
bom sistema e em profissionais para a
empresa. Saber que ela tem um operacional que é sua atividade fim, mas que
possui uma parte administrativa-burocrática, que precisa de um profissional.
O contador não tem acesso a informações que são geradas diariamente de
dentro das empresas. Muitas vezes
acontece uma situação no começo do
mês, porém, quando o movimento
chega às mãos do contador, ele já não
tem mais o que fazer, porque já passou
o prazo”, explica João Márcio.
Um dos principais projetos do
Governo Federal é o eSocial, definido
no site oficial como um projeto “que vai
unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados. Uma ação conjunta da Caixa
Econômica Federal, Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), Ministério da
Previdência, Ministério do Trabalho e
Emprego, Secretaria da Receita Federal
e Ministério do Planejamento”.
O Contador João Márcio explica que através da virtualização desses
dados, o controle se torna mais concreto e rigoroso. “Essas obrigações já

existiam. O que realmente muda é a
maneira pela qual as empresas fornecerão essas informações para o governo, já
que ele não vai precisar solicitar às empresas, os livros fiscais. Os números já
estarão todos online à disposição do fisco, tanto do Federal e Estadual, quanto
do fisco Municipal. Percebo que a verdadeira mudança está na cultura organizacional das empresas. O melhor a fazer
é se organizar e buscar uma capacitação
adequada”, esclarece.
Apesar das dificuldades do período
de adaptação, quem buscou informações
sobre o assunto e iniciou o processo de
mudanças já consegue compreender as
vantagens dos novos sistemas e classificar
as alterações como positivas para melhorar o tempo de resposta em questões burocráticas. “Os principais desafios enfrentados são a necessidade de uma mudança
cultural, processos internos e sistemas de
tecnologia. No entanto, avaliamos as alterações como positivas após um período de
adaptação, pois através delas esperamos
haver mais agilidade em processos de retificação/alteração/exclusão de informações, transferência de trabalhadores, cancelamento de desligamento, devolução de
valores recolhidos indevidamente, unificação/padronização de informações prestadas aos órgãos públicos envolvidos, entre
outros”, esclarece Livânio Gourlat, Analista
Contábil da empresa Frigorífico Mafrial.

PERFIL

PITER

LOJA
“

Honra teu Pai e tua Mãe, para que
se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus, te dá”. É
com esse mandamento de Deus que iniciamos o Perfil desta edição, que retrata
a história da Loja Piter, da empresária
Ludmila Guerrieri Barbosa.
Filha do empresário Clóvis Silvestre,
Ludmila é daquelas pessoas, que não apenas honra o pai, mas valoriza e reconhece
cada passo percorrido por ele até aqui. Ao
assumir a empresa do pai, esse valor tornou-se ainda mais evidente. Diferente de
muito jovem, que é tomado pelo sentimento de mudança, a empresária da Loja Piter
estabelece como desafio o contrário: dar
continuidade a um bom trabalho.
Embarque conosco e conheça
mais um sucesso empresarial de Governador Valadares.

Sindicomércio – Ludmila, para começar,
faça um resgate histórico da Loja Piter.
Ludmila – A Loja Piter foi inaugurada em
1984 pelo meu pai, Clóvis Silvestre. Na ocasião, ele e o meu tio Weber Silvestre eram
sócios. Depois de um tempo, eles dividiram
a sociedade e a loja. Então, o meu pai ficou
com a Piter e meu tio Weber abriu a Top
Vest. A história da empresa é marcada por
uma questão familiar. Eu tenho três irmãos
mais velhos. A minha irmã Érika é fisioterapeuta e não teve interesse pelo comércio.
O meu irmão Gustavo chegou em algum
período a administrar a loja, mas também
trocou de ramo. Então, o negócio ficou concentrado em mim e na minha outra irmã,
a Renata, que hoje assume a Big Piter. A
Mega Piter, enquanto esteve ativa, sempre
foi administrada pela minha mãe Zuleika.
Há 15 anos, o meu pai deu indícios que iria
aposentar. Como desde nova, minha irmã
e eu sempre nos dedicamos à Piter, nós
acabamos ficando responsáveis por dar
continuidade ao negócio. Inicialmente, por
motivos particulares, houve uma época que
eu fiquei administrando as duas lojas sozinhas e depois, foi a vez da Renata. De 2006
a 2012, eu precisei me afastar para cursar
Naturologia em Florianópolis (SC). Foi lá que
eu conheci o meu esposo e constitui família.
Após a minha formatura, o meu pai me pe-

FICHA TÉCNICA

diu para voltar, e nunca mais perdi o vínculo
com a loja. No entanto, em 2014, precisei
tomar uma decisão importante: passar a
administrar a loja a distância. O meu marido
foi transferido para o Rio Grande do Sul e eu
precisei mudar toda a administração da loja
para tentar adaptar a essa nova realidade.
Em um ano deu certo e está dando até hoje.
Atualmente, eu respondo pela Loja Piter e a
minha irmã Renata, pela Big Piter.
Sindicomércio – Como funciona essa logística de liderar a distância?
Ludmila – Como moro no Sul, eu reservo
uma semana no mês, vou para São Paulo,
faço as compras e depois venho para Valadares. Fazemos reuniões periódicas com os
colaboradores pela internet e acompanho
pelo sistema o meu estoque, o que antes,
eu não tinha muito controle via sistema,
pois era mais no visual. Isso, de uma certa
forma, até me ajudou a regular o estoque.
Quando a mercadoria chega, quem coloca
o preço sou eu. Eles tiram foto dos produtos
e da nota fiscal e eu passo o valor que deverá ser etiquetado. Tem sido um crescimento
e tanto.
Sindicomércio – Qual o seu perfil de
empresária?
Ludmila – Eu gosto de desenvolver autonomias dos funcionários e a Naturologia me
ajuda muito nisso. Eu não sei e não consigo
trabalhar sozinha. Eu preciso dos meus funcionários e preciso que eles desenvolvam
competências. Definitivamente, não sou
centralizadora do poder. Eu vejo a minha
administração muito voltada para o relacionamento, tanto com o meu cliente, quanto
com o colaborador. Eu entendo que eles fazem parte. Eu sem eles não sou nada.
Sindicomércio – Como você avalia o público-alvo da Piter?
Ludmila – Multimarcas feminino, masculino
e infantil. Hoje, a gente atende todas as classes. No entanto, o público “A” que vem na
Piter são clientes mais antigos. A loja de uma
certa forma não se modernizou esteticamente, então, eu acabo perdendo clientela desse
público, por julgar que não possuo o produto.
Nós já até tentamos fazer algumas mudanças
e o meu cliente sente. Para o ano que vem,

pretendemos fazer uma reforma, mas sem
perder a “cara” da Piter. Eu não quero sofisticar, apenas torná-la mais agradável para eles.
Sindicomércio - Qual foi o seu maior desafio na história da empresa?
Ludmila – O desafio ainda existe e é dar
continuidade ao ótimo trabalho feito pelo
meu pai. Quando eu assumi a empresa, eu
não tive o pensamento agora “vou mudar
tudo”. O mais difícil é você dar sequência a
um trabalho, que já existe e que é tão antigo. Você tentar adequar esse trabalho à realidade atual é um grande desafio. O banco
de dados da Piter é de um crediário de 80
mil clientes. Então, mantê-los e a história da
empresa, inclusive, até no relacionamento
com os funcionários não é tarefa fácil. Além
disso, eu também não estaria disposta a
mudar, pois eu dou valor a essa história. Eu
gosto da loja do jeito que ela é.
Sindicomércio – Qual a sua expectativa
para as vendas do Natal deste ano?
Ludmila – Acho que o comércio aqueceu
muito de julho para cá. Eu moro no Sul, e
lá a crise está muito intensa, diferente de
Valadares. Eu sou muito otimista e jamais
deixo o pessoal aqui se abater. Para o fim do
ano, eu vou comprar o volume de produtos
que sempre compro, esperando a minha
melhor venda. Geralmente, eu contrato de
quatro a cinco vendedores temporários.
Sindicomércio – Ludmila, quais sãos os
seus próximos planos para a empresa?
Ludmila – Além da reforma da loja e do
desejo de expandir para outros bairros de
Valadares ou até mesmo abrir uma filial no
Sul, pretendemos ampliar e estruturar o
Programa de Fidelidade que instituímos em
2014. Este não é um programa de descontos, mas de vantagem. Toda movimentação
dentro da loja gera uma pontuação, não
apenas pela compra, mas pela condição de
pagamento escolhida, podendo trocar em
prêmios, como: micro-ondas, tanquinho,
liquidificador... O programa cresceu em uma
proporção que a gente não esperava. Então,
será um dos nossos focos.

Ludmila Guerrieri Barbosa é casada com Gabriel Hoffmann, mãe do João Gabriel Guerrieri
Hoffmann (7 anos) . Formação: Naturologia
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FIDELIZAÇÃO: FAÇA DO SEU CLIENTE
O CENTRO DE SUA CULTURA

“

O desafio não é deixá-los satisfeitos;
vários concorrentes podem fazer isso.
O desafio é conquistar clientes fiéis”,
é o que afirma Jeffrey Gitomer, empresário, autor de diversos livros best-seller
sobre vendas e marketing.
O período de recessão econômica
tem influenciado diretamente as vendas
de pequenas, médias e grandes empresas. O cenário tem poder na mudança
de hábitos dos consumidores, mas não
é apenas o único responsável por atrapalhar as vendas. Especialistas afirmam
que a falta de “qualificação” também é
um grande problema. Não basta apenas
vender, é preciso entender como funciona o “mundo das vendas” e utilizar as ferramentas corretas para fidelizar o cliente.
No livro “Administração de Marketing”, Philip Kotler aborda que atualmente, as empresas estão enfrentando uma
concorrência jamais vista. Se forem capazes de passar de uma orientação de vendas para uma orientação de marketing,
poderão ter um desempenho melhor do
que as rivais. E a essência de uma orientação de marketing bem concebida é o forte relacionamento com os clientes. “Para
empresas centradas neles, a satisfação
de seus clientes é ao mesmo tempo uma
meta e uma ferramenta de marketing.
Hoje, as empresas precisam estar atentas e especialmente preocupadas com
esse nível de satisfação, porque a internet
proporciona uma ferramenta para que os
consumidores espalhem reclamações –
assim como elogios para o mundo”, é o
que esclarece o escritor.
Reduzir o índice de rotatividade da
clientela é uma tarefa árdua. De acordo
com Thiago Concer, formado em Relações
Públicas com estudos em Comunicação
pela Universidade de Salamanca, na Espanha, fidelizar o cliente representa não

apenas oferecer um bom atendimento. É
a consequência de um conjunto de ações
estratégicas. “Por incrível que pareça,
as pessoas não compreendem que essa
questão está relacionada a uma série de
atividades operacionais. A primeira delas
é ser um especialista no que faz. Ninguém
fideliza clientes sem saber exatamente o
que faz e o que vende, e isso vai além de
dar simplesmente um sorriso no atendimento. Além disso, fidelizar o cliente é ir
além de ajudar a pessoa a efetuar uma
boa compra; é verificar o que ela de fato
necessita”, instiga.
Cliente satisfeito sempre retorna,
e entender os motivos desse retorno é o
começo do processo de fidelização. O especialista Concer orienta que existem maneiras simples e eficazes para estimular
as vendas, e o segredo para vender mais
está nas perguntas. “Antes de começar a
aplicar estratégias é preciso autoconhecimento, gestores e vendedores devem se
questionar a todo o momento para um
desempenho positivo. O primeiro questionamento deve ser em relação a sua
posição no mercado: eu sou um vendedor ou eu estou um vendedor? Qual é o
meu propósito? Identificar quais são seus
objetivos é esclarecedor e você começa
a compreender quais são os desafios diários. Após determinar sua posição, entender sobre o seu produto é a próxima
etapa. O quanto eu conheço do meu próprio produto? Através dos questionamentos, é possível definir um “diagnóstico” da
empresa e começar a avaliar pontos positivos e negativos”, orienta.
Para isso, a palavra de ordem é investir no capital humano! Caroline Alvarenga possui a loja K-Fashion há seis anos,
e apesar dos desafios diários, ela busca
na capacitação uma “arma” para driblar
a crise. “O Brasil está vivendo uma grave

situação econômica. Mas, já sabendo dessa conjuntura, venho buscando maneiras
de como vencer a crise e contorná-la, por
meio de cursos, livros e itens que ajudam
a aumentar as vendas. Pensamentos e
atitudes positivas só atraem crescimento
econômico”, ressalta a empresária.

Abusar da criatividade para aproximar o cliente também é preciso. Se o
movimento nas ruas não está favorável,
não se limite a apresentar o seu produto
apenas nas vitrines físicas, mas também
nas virtuais. As redes sociais são uma
alternativa barata, que gera resultados.
É o que a Caroline fez e vem dando certo. “O que os olhos não veem o coração
não deseja! Buscamos facilitar a vida do
cliente. Não podemos ficar esperando-o
vir até nós. Fazemos muitas vendas com
o uso do Whatsapp e Facebook, e ainda
realizamos um telemarketing de pré e
pós-venda”.
Segundo Kotler, algumas empresas
pensam que obtêm uma indicação da satisfação dos clientes por meio do registro
de reclamações. Mas 96% dos clientes
insatisfeitos não reclamam; muitos apenas deixam de comprar. A melhor atitude
que uma empresa pode tomar é facilitar
o processo de reclamações. Ouvir não é o
bastante. A empresa deve reagir às reclamações com rapidez e construtivamente.
Nesse sentido, focar no pós-venda é uma
maneira de unir o útil ao agradável.
DICAS DE ESTUDIOSOS SOBRE O TEMA
“VALOR DO CLIENTE”

Thiago Concer na palestra sobre Vendas realizada em outubro pela CDL GV,
em parceria com o Sindicomércio e a Associação Comercial e Empresarial
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1. Reúna informações sobre cada
consumidor, coletados no setor como um
todo;
2. Acompanhe os efeitos do marketing
sobre o balancete, e não apenas sobre o
demonstrativo de rendimentos;
3. Estime apropriadamente as receitas futuras;
4. Alinhe a organização com as atividades
de gestão de clientes;
5. Respeite o sigilo das informações do
cliente. Fonte: Livro “Administração de Marketing”

CHEIRO DE NOVIDADE NO AR
Recém-chegada a Governador Valadares, a Avatim já tem
perfumado e encantado os brasileiros há 14 anos. Localizada
na Rua Belo Horizonte, 483, o que não falta é opções para
presentear. Conhecida pelos seus marcantes aromatizantes para
casa, a franquia da empresária Lina Lopes busca inovar com a
linha especial para roupas, e uma variada linha corporal que
promete deixar a hora do banho ainda mais especial. Vale a
pena conferir!

MODA CLÁSSICA, MODERNA
E DESPOJADA
A Revivah mal chegou à cidade e já está
mostrando que é possível se vestir com
roupas clássicas e modernas, sem perder
o estilo. A empresária Natalia Alvarenga
escolhe as peças “a dedo”, tudo para
oferecer roupas comportadas e ao mesmo
tempo despojadas e joviais. Localizada na
Rua Israel Pinheiro, 2480, a loja oferece
peças que variam do PP ao GG para
atender a todos os gostos. Além de roupas para o público feminino, a Revivah também
possui opções de looks para os homens, os modelos variam do social ao dia a dia. Seja
bem-vinda, Natalia! Sucesso!
REUNIÃO DA REDE DE
COMÉRCIOS PROTEGIDOS EM
NOVO FORMATO
REQUINTE,
EXCLUSIVIDADE, E
UM ATENDIMENTO
DIFERENCIADO
A loja Dayanne Alvarenga promete
marcar o guarda-roupa das
Valadarenses, isso porque além
de peças elegantes, exclusivas
e modernas, a loja conta com
uma característica especial no
atendimento: a cordialidade.
A empresária Dayanne garante
direcionar as clientes para peças
que destaquem o que cada uma
tem de melhor, mantendo o sucesso
da marca e a satisfação do público.
Quem quiser conferir de perto, o
endereço é Rua João Pinheiro, 599.
Parabéns Dayanne!

O Sindicomércio em parceria com a
Polícia Militar modificou o formato
do Programa Rede de Comércios
Protegidos. As mudanças foram
feitas para dinamizar o Programa
e segmentar as necessidades de
cada atividade econômica. A novidade é que a partir de agora algumas reuniões vão
acontecer por segmento comercial, e não apenas por ruas. O encontro tem como
objetivo principal orientar as empresas do comércio com dicas de segurança e alertas
para a prevenção e combate à ação de infratores. Se você deseja participar da Rede,
ligue (33) 3271-4334 e saiba mais!
SINDICOMÉRCIO INCENTIVA
BLACK FRIDAY 2016
Com o intuito de aquecer as vendas e movimentar
o comércio, o Sindicato do Comércio de Governador
Valadares (Sindicomércio) distribuiu gratuitamente
cartazes alusivos à campanha, para que as lojas
que aderissem a Black Friday, fossem identificadas.
Para os empresários, foi o momento de esvaziar os
estoques para receber os produtos para as vendas
de Natal. Já para os consumidores, uma ótima
oportunidade para comprar mais barato.

AGENDA DE CONVERGÊNCIA RIO DOCE
O Sindicomércio é uma das entidades participantes da Agenda de
Convergência Rio Doce. A Agenda, que conta com a coordenação da
FIEMG Regional Rio Doce, é uma iniciativa que está sendo construída
em comum acordo entre as instituições parceiras, buscando definir
projetos estruturadores que visam acelerar o desenvolvimento do Vale
do Rio Doce, divididos entre os eixos: Competitividade, Infraestrutura,
Turismo, Segurança e Sustentabilidade. Cada eixo possui um grupo de
trabalho, formado por profissionais na área, que define projetos para
cada eixo e os implanta. Representado pelo diretor Valter Machado, o
Sindicomércio, atualmente, faz parte do eixo Competitividade.

Foto: Nério Júnior
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O SIGNIFICADO DO

NATAL
UMA HISTÓRIA DE SIMBOLOGIA
E DE RITUAIS MILENARES

“

Então é Natal. E o que você fez? O
ano termina e nasce outra vez”. Inexplicavelmente, o Natal tem o poder
de proporcionar reflexões do que de fato
você fez no ano que está acabando e de
ao mesmo tempo criar um clima todo
especial. Sai de cena aquele companheiro do ano todo: o estresse; e dá lugar ao
bom humor, à gentileza e à esperança de
dias melhores.
A prova disso é o ímpeto desejo de
presentear a quem se ama. Com crise ou
sem, a gratidão materializada em lembrancinha está sempre presente, não é à
toa, que é o período mais aguardado pelos empresários do comércio.
Afinal de contas, o que tem de tão
especial o Natal? Em busca de respostas
para essa pergunta, a Revista Sindicomércio, com a ajuda da artista visual e amante
da mitologia, folclore e antropologia cultural, Anna Anjos, resgatou a história do
Natal, cujo texto original está presente no
site Obvious.

ONDE TUDO COMEÇA
O Natal, que apresenta uma riqueza em simbologias, é comemorado em
todo o mundo, com características semelhantes, mas também com peculiaridades
distintas. A data, que é tão importante
para os cristãos, tem relatos de sua existência até mesmo antes do nascimento
de Jesus Cristo, por isso seu surgimento é
bastante debatido.
Relatos históricos evidenciam a
celebração do Natal em datas que antecedem de 2 a 4 mil anos do nascimento
de Cristo. Anna Anjos explica que o processo de integração de costumes antigos à religião é pratica antiga. “Durante
a desintegração do Império Romano,
muitos povos “bárbaros” que chegaram
à Europa, trouxeram consigo uma série
de tradições que definiam a sua própria
identidade religiosa. Nesse mesmo período, a expansão do cristianismo foi marcada por várias adaptações, de modo
que as divindades, festas e mitos das
religiões (até então pagãs) foram incorporados ao universo cristão”.
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Nos séculos que antecederam o
nascimento de Jesus Cristo, a data era
comemorada por razões diferentes. Na
Mesopotâmia, o antigo festival Zagmuk
simbolizava a passagem de um ano para
outro e geralmente durava 12 dias. Um
ritual semelhante, conhecido como Sacae, também era realizado pelos persas
e babilônios. Jany Canela, mestre em
Educação e graduada em História pela
Universidade de São Paulo, comenta que
essas comemorações sempre estavam
relacionadas a um período de transição
ou a algo considerado “místico”. “Os povos antigos sempre realizaram festas de
celebração em deferência aos marcos de
transição da natureza, como as estações
ou períodos representativos de mudanças importantes, entre eles o solstício (em
dezembro) e o equinócio (em março).” A
celebração do Natal como o nascimento
de Cristo só teve início durante o século 4
com a conversão do imperador Constantino ao catolicismo. Até aí a sua principal
festa era a Páscoa, mas no dia 6 de janeiro com a Epifania. A alteração das datas
comemorativas foi realizada pelo Papa
Gregório XIII (responsável pelo calendário
gregoriano vigente).
ENFEITES DE NATAL
Independentemente da sua origem, prevaleceu ao longo dos anos a
tradição de decorar os ambientes com os
símbolos que marcam a época. Símbolos
como a Árvore de Natal, a Estrela, o Presépio, a Guirlanda e o Papai Noel estão
presentes em todo o mundo e trazem
inúmeros significados para sua utilização.
Na Idade Média, as árvores enfeitadas
faziam parte de todas as grandes festas –
por exemplo, das festas da cumeeira (tradição adotada também no Brasil, durante
a colonização europeia).
A primeira menção do uso de Pinheiros na ornamentação das festas natalinas, possui registro histórico no ano de
1419. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países
bálticos (nordeste europeu) cortavam
pinheiros e os levavam para seus lares,
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enfeitando-os para que, depois da queda
das folhas no inverno, os espíritos das árvores retornassem. A tradição de enfeitar
a árvore durante o solstício de inverno foi
mantida ao longo dos séculos na Europa.
Já a Árvore de Natal, como conhecida atualmente, teve origem na Alemanha, por volta do século 16. Na tentativa de acabar com a crença dos povos
pagãos, no início do século 18, o monge
beneditino São Bonifácio cortou um pinheiro sagrado que os locais adoravam
no alto de um monte. Sem sucesso na
erradicação da crença, São Bonifácio decidiu então associar o formato triangular
do pinheiro à Santíssima Trindade e suas
folhas resistentes e perenes à eternidade
de Cristo.
Adorno muito utilizado no topo
das árvores na celebração natalina, a Estrela representa simbolicamente o “guia
celeste” dos três Reis Magos: assim teriam sido guiados Gaspar, Baltazar e Melchior ao local do nascimento de Cristo.
No ano 5 a.C., documentos astronômicos
indicam que teria ocorrido uma grande explosão estrelar, resultando numa
grande luminosidade que permaneceu
no céu por inúmeros dias. Em 1606, o
astrônomo e matemático alemão Johannes Kleper afirmou que a “estrela” era,
na realidade, uma rara conjunção da
Terra com os planetas Júpiter e Saturno,
transitando pelo Sol. Essa conjugação se
apresentou aos olhos dos observadores
da época como uma luz muito intensa,
similar a de uma estrela. Já os registros
mais antigos dos primeiros presépios em
escala reduzida nas igrejas datam do ano
de 1223, com Francisco de Assis. Ele teria reproduzido um “presépio vivo” com
personagens e animais em sua igreja em
Greccio, na Itália. Os personagens reais
que realizaram a encenação eram habitantes da própria aldeia, tradição que se
disseminou rapidamente.
Também muito utilizadas durante
os solstícios de inverno (como convite
para a moradia dos deuses durante o
inverno), as Guirlandas eram símbolos
de bênção dos ambientes. Consideradas simbolicamente como “adornos
de chamamento”, a tradição do uso
das Guirlandas permaneceu durante
a Roma Antiga: oferecer um ramo de
planta significava um voto à saúde. Isso
proporcionou o costume de enrolar os
ramos em uma coroa.
O BOM VELHINHO
A inspiração para o surgimento do
Papai Noel teria vindo do bispo Nicolau.
Nascido em Patara, na Ásia Menor, o bispo foi santificado após várias lendas e milagres - e sua fama de generosidade com
as crianças - terem sido a ele atribuídos.
A uma delas lhe deve o mito de distribuidor de presentes. Sua figura foi então relacionada com as crianças, para as quais
ele deixava presentes, vestido de bispo e
montado em um burro.
O Papai Noel como é conhecido,
atualmente, foi tomando forma ao longo
do século 19. Sua imagem foi representada de diferentes formas, com diferentes tamanhos, vestimentas e expressões.
Pouco a pouco foi adquirindo estatura,

A empresária Suelen Maikel da Haifa Premium aposta em boas
vendas neste fim de ano

barriga, mandíbula, barba e bigode branco, e ganhou moradia no Polo Norte. A
modernização do Papai Noel foi feita em
1881 por Thomas Nast, mas foi em 1931
que sua figura se tornou ainda mais verossímil. Através de uma encomenda
da marca Coca-Cola, o artista Haddon
Sundblom remodelou a figura do bom
velhinho e padronizou as cores de suas
vestimentas. O modelo de Sundblom é a
figura que hoje é um dos símbolos natalinos mais conhecidos pelo mundo todo.
E HOJE? VALE A PENA MANTER
ACESO O ESPÍRITO NATALINO?
Para a Jornalista Daiane Fernandes, a resposta é sim. “A tecnologia tem
seus benefícios, mas em alguns casos
distanciou pessoas. Como aqui em casa,
gostamos de fazer muitas atividades
juntos e ficarmos sempre “grudadinhos”, a preparação da casa para o Natal
já vira uma festa. Meu filho Manoelzinho adora! Quando criança, eu aprendi
o significado do Natal. Eu amava tudo,
desde as luzes nas casas e lojas até o
momento que a família toda se reunia.
Lembro da avenida Minas Gerais toda
enfeitada, as ruas centrais com pisca-pisca nas árvores e das competições de
vitrine nas lojas”.

Toda simbologia do Natal, não se
resume apenas em enfeites, e sim no
significado que cada um representa no
contexto natalino. O momento de decorar ambientes é tão especial e familiar
que a tradição se disseminou e até hoje
é passada de geração em geração. Para
Daiane, os enfeites são lindos e deixam
a casa com detalhes diferentes do que
tem no ano todo. Um dos momentos lúdicos do Natal, é o momento de montar
a árvore. E para cativar o filho, ela inovou. “Eu sempre fui criada no meio cristão e desde criança aprendi o verdadeiro sentido do Natal que é o nascimento
de Jesus. Hoje, quero perpetuar essa
compreensão ao meu filho. Como ele
adora cantar com a gente, tive a ideia
de buscar músicas que falam sobre Natal, desde as tradicionais até as cantatas
infantis, e no dia que montamos os enfeites na casa, tudo vira festa”, lembra.
TRADICIONAIS AMIGO-OCULTO
Uma das confraternizações predominantes da época é o amigo-oculto
e traz com ele um momento especial
dentro das famílias e também nas empresas. Para Elizabeth Paula Schinaider,
gerente da Marisa, é uma excelente oportunidade de reforçar laços no ambiente empre-

Na casa da Jornalista Daiane
Fernandes, o momento de
montagem da árvore de Natal é
de confraternização e diversão

sarial, por isso, não abre mão da brincadeira.
“Há mais de cinco anos tivemos a iniciativa de
fazer na empresa. Eu, particularmente adoro
e aconselho que em termos de engajamento
e de clima organizacional, isso favorece”, comenta.
A FORÇA DA DATA PARA
O COMÉRCIO
Assim como preparamos nossas casas
para receber essa data tão significativa, as
lojas também não poderiam ficar de fora. O
momento é de presentear. Então, esbanjar
na criatividade das vitrines é fundamental
para chamar atenção do cliente. Alessandro
Ramaldes, designer gráfico, especialista em
Vitrines Virtuais, explica que todos os detalhes
devem ser pensados estrategicamente. “O
que a empresa tem que levar em consideração é o foco e definir o que deseja chamar
atenção: na vitrine, no produto, ou se deseja
criar uma harmonia entre ambos. Percebo
que, às vezes, as empresas desejam decorar
com o tema de Natal, mas expõem tanto
produto, que a vitrine acaba ficando poluída,
e nenhum dos objetivos é atingido”, destaca
Alessandro.
Em Governador Valadares, o movimento que o Natal proporciona na economia
também vem servindo de estímulo para novos investimentos. Suelen Maikel é empresária há sete anos e afirma que não poderia ter
escolhido momento melhor para remodelar
sua marca, e foi assim que surgiu a Haifa Premium. “É o momento que as pessoas começam a pensar em presentes, em mudanças
de casa, renovação, então, nós escolhemos
lançá-la próximo ao Natal, justamente para
trazer o diferente. Estamos em um momento de economia não muito favorável, mas a aposta é em algo novo
para a cidade”, destaca.
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TICKET MÉDIO É
ESTRATÉGIA PARA ELEVAR
O FATURAMENTO

14

a visualização dos itens e destacar
aqueles com maior saída. Apostar
na vitrine da loja e em promoções
pode ser uma boa opção.
Uma forma mais direta de
aumentar o valor do pedido é com
kits de produtos. Eles permitem
que o consumidor adquira itens
complementares por um preço
mais acessível se comparado aos
itens separadamente. Nessa ação,
é fundamental conhecer o hábito
dos clientes, para, a partir daí,
elaborar kits assertivos. Estabelecer um programa de fidelidade
pode instigar o consumo, cada vez
mais, pois busca-se um benefício,
sendo essa uma ação potencial.
Outra opção é o produto de cortesia. Geralmente, ele pode estar
atrelado a compras acima de determinado valor, incentivando o
consumidor a dispender tal montante, para conseguir o presente.
Mas não existe uma estratégia considerada ótima para todos.
As iniciativas irão variar conforme o planejamento estratégico
da empresa, porém, todas devem
partir da premissa de que, para
alavancar o faturamento, é preciso conhecer bem seus produtos,
clientes e suas ações. “Planejar,
executar e acompanhar” deve ser
o mantra de todo negócio.

Foto: Jéssica Andrade

A

crise costuma imputar às
famílias certos comportamentos relacionados ao
consumo. Com o orçamento mais
apertado, elas tendem a ter mais
cautela com suas demandas, o
que leva, muitas vezes, à redução
do volume consumido e à preferência por produtos com valores
menores. Nesse contexto, as empresas atuantes no comércio observam seu faturamento minguar.
Diante disso, três são as alternativas encontradas pelos empresários para aumentar a receita:
conseguir mais fregueses, gerar
compras recorrentes de antigos
clientes e aumentar o valor médio
dos pedidos.
Incrementar o faturamento
da loja com novos clientes muitas vezes implica em aumentar as
visitas deles, o que leva, no caso
das lojas virtuais, ao aumento do
investimento financeiro para atração. Para os estabelecimentos físicos, isso não dependerá apenas
da ação do empresário, mas também da vontade do consumidor.
Expandir o volume vendido, por
sua vez, não ocasiona, necessariamente, uma expansão do faturamento, tendo em vista que os
clientes podem comprar itens de
valores unitários muito baixos, fazendo com que o giro não pague
a operação do estabelecimento.
Uma boa saída pode ser desenvolver ações que trabalhem o valor
do ticket médio, que consiste no
valor que cada cliente, em média,
gasta na loja. É a média entre o
montante das vendas e o volume
vendido. Porém, como fazer com
que o consumidor, em tempos de
aperto orçamentário, gaste mais?
Muitas compras realizadas se
dão por impulso, sendo que, nesses casos, o desejo de se consumir algo se sobrepõe ao valor do
produto. Para explorar isso, é importante que os pontos de vendas
sejam atrativos aos olhares. Chamar atenção não significa exagerar nas exposições, e sim facilitar

Guilherme Almeida

Economista da Fecomércio MG
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NORMAS DE

SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO
A

Revista Sindicomércio vem
divulgando, desde a primeira
edição deste ano, trechos da
cartilha “Legislação de Segurança e
Saúde no Trabalho”, lançada pela
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomércio MG) em
conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, destacando as

BEM ESTAR
• Nos estabelecimentos com
menos de 30 trabalhadores,
deve-se disponibilizar local adequado para repouso e alimentação, dotado de, no mínimo,
água potável, iluminação, limpeza e arejamento, observado
o número de empregados. Para
estabelecimentos com mais de
30 até 300 empregados, deverá
ser observado o item 24.3.15.1
da NR-24. Caso o trabalhador
traga sua própria alimentação,
deverão ser garantidas condições de conservação, higiene
e meios para aquecimento
em local próximo ao destinado às refeições. De acordo
com os itens 24.3.15 (1241982), 24.3.15.2 (124206- 7) da
Portaria 3.214/78, 24.6.1
(124236-9) e 24.6.3 (1242385) com redação da Portaria
nº 13/1993, ambos da NR-24,
combinada com o Art. 157, inciso I da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).

Normas Regulamentadoras (NRs)
e o Manual de Aprendizagem, para
orientar os empresários do ramo
de Hipermercados, Supermercados, Minimercados, Açougues,
Padarias, Peixarias e do comércio
varejista de Hortifrutigranjeiros a
respeito de uma Notificação Coletiva pra que fosse verificada a adequação do ambiente de trabalho.

PRIVACIDADE
• Disponibilizar escaninhos, gavetas ou armários individuais,
com chaves ou cadeados, para
guarda dos pertences dos empregados. Sempre que seja utilizado uniforme ou guarda-pó,
deverá ser disponibilizado local
apropriado para vestiário, separado por sexo, e armários de
aço, madeira, ou outro material
de fácil limpeza. Nas atividades
incompatíveis com o asseio corporal (ex.: padarias e açougues),
os armários serão de compartimentos duplos, respeitadas as
dimensões mínimas previstas
no item 24.2.12 da NR-24. De
acordo com os itens 24.2.14
(124060-9), 24.2.1 (124181-8),
24.2.10 (124184-2), 24.2.11
(124185-0) e 24.2.12 (124186-9)
da NR-24, da Portaria 3.214/78,
combinada com Art. 157, incisos
I e III, da CLT.

PARTE FINAL

Confira nesta publicação, a última
parte, que trata de “Como devem
ser os locais de armazenamentos
para os colaboradores”, “Instalação
de exaustores e do gás de cozinha”,
finalizando com a “Normatização
para repouso e alimentação dos
funcionários”. A cartilha completa
você encontra disponível no site
www.sindicomerciogv.com.br.

SEGURANÇA
• Dotar as cozinhas ou locais
de preparo e aquecimento de
alimentos de exaustores, janelas ou similares, para minimização ou controle do calor.
Instalar o gás de cozinha (GLP)
distante de fontes de energia
elétrica e em local ventilado,
de modo a assegurar dispersão de possíveis vazamentos.
De acordo com o item 9.3.5.1
(109069-0) da NR-9, da Portaria 25/1994 e 25.2 (125004-3),
da Portaria 227/2011, combinados com o Art. 157, inciso I
da CLT.
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APRENDENDO A IDENTIFICAR NOTA FALSA: BOM PARA
O CLIENTE, TRANQUILIDADE PARA O EMPRESÁRIO

V

inte e dois anos após o lançamento, o Real atualmente é
considerado uma das moedas
mais fortes e estáveis do mundo. Junto
com a valorização, veio também a evolução da tecnologia e a necessidade de
modernizar os critérios de segurança
para evitar falsificação da moeda. E foi
com esse intuito, o de preservar a segurança do dinheiro brasileiro, que em
2010 o Banco Central do Brasil (BCB)
iniciou o processo de introdução da
Segunda Família do Real. As mudanças
foram notáveis, além de modificações
no tamanho da nota, novos itens foram
inseridos e elementos antigos aprimorados. Segundo o BCB, uma avaliação
minuciosa dos procedimentos de segurança é a forma mais eficaz de se prevenir contra o repasse de notas falsas,
portanto, a atenção aos itens de segurança é indispensável.
Estar atento aos sinais de uma
nota falsa é dever de todo empresário e comerciário, mas no fim do ano,
quando se tem um aquecimento significativo nas vendas, em razão da injeção do 13º salário e das tradicionais
compras natalinas, utilizar esse recurso
é ainda mais necessário.
Em entrevista à Revista Sindicomércio, um empresário, que preferiu
não se identificar, contou que passou
recentemente por um episódio de

tentativa de compra com dinheiro suspeito de falsificação. Ele conta que no
momento não estava na loja, mas as
funcionárias seguiram as orientações
de identificação de um comportamento suspeito. “Geralmente, o estelionatário tem por costume ser muito apressado e as nossas crediaristas sabem
disso, e acabam redobrando a atenção.
Fizemos os testes necessários e era
uma nota falsa, porém, tomamos os
cuidados necessários para não o abordar e incriminar. Fizemos a denúncia à
Polícia Militar e a deixamos conduzir a
situação”, relata.
Especialistas afirmam que a postura de quem recebe o dinheiro é o
que faz toda a diferença. É necessário
ir além da identificação dos critérios de
segurança, sendo preciso observar o
comportamento do cliente, ter tato e
“jogo de cintura” para evitar transtornos. Segundo orientação dos órgãos de
segurança pública, o ideal é fazer uma
abordagem mais discreta para não
constranger o cliente e, quando o funcionário não tiver segurança se a nota é
verdadeira, basta explicar que a empresa prefere não receber a nota e orientar
a pessoa a procurar o banco mais próximo para que uma avaliação minuciosa
seja feita. O dinheiro suspeito pode ser
apresentado a uma agência bancária,
que se encarregará de encaminhá-lo

para análise do Banco Central.
Caso o dinheiro suspeito tenha
sido sacado do próprio banco, a regulamentação do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central prevê que
as agências bancárias são as responsáveis pelas cédulas disponibilizadas em
terminais eletrônicos. Na hipótese de
o caixa eletrônico disponibilizar notas
comprovadamente falsas, o banco
poderá sofrer punição administrativa,
considerando-se que falsificação de
dinheiro é crime.
Atualmente, as empresas podem contar ainda com alguns recursos tecnológicos que auxiliam no processo de identificação. Canetas estilo
marca texto, lasers e cofres inteligentes já estão disponíveis no mercado e
tem facilitado a vida de muita gente.
Para Guilherme Rocha, assistente financeiro de uma rede de supermercados da cidade, o índice de notas falsas
que chegam à empresa é baixo, e ele
esclarece o motivo. “Quando contratados para a função de Caixa, os funcionários passam por um treinamento
minucioso. Utilizamos de vários recursos: laser na frente de caixa; teste com
a caneta e com um cofre inteligente,
que é para fazer depósitos, mas também serve para identificar se a nota é
falsa”, destaca.

VERIFICAÇÃO DAS CÉDULAS
Com base nos dados do Banco Central, confira as principais orientações. O primeiro passo ao receber a nota é procurar identificar todos os itens que comprovem sua veracidade.
Comece sentido o papel: as novas cédulas são impressas em papel fiduciário,
que tem uma textura mais firme e áspera que o papel comum.
Observe também o tamanho: diferente das anteriores, as notas da nova família do Real têm tamanhos diferentes, sendo as de R$ 2 as menores, e as de R$
100 as maiores.
Quebra cabeça: observe que abaixo da escrita República Federativa do Brasil
existe um quadrado. Coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o valor da nota.
Número escondido: ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz você vê o número aparecer dentro do
retângulo do lado direito da nota.
Alto-Relevo: pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da frente da
nota. Por exemplo: na legenda “República Federativa do Brasil”, na efígie
da República, nos numerais indicativos do valor, nas linhas localizadas nas
laterais direita e esquerda, no ramalhete de folhas e na marca tátil, no canto
inferior direito.
Fio de segurança: está presente nas notas de 10, 20, 50 e 100 reais. É colocado
no papel durante a sua fabricação e fica totalmente embutido. Ele está localizado na área da efígie da República, próximo ao meio da nota, e fica visível
quando ela é colocada contra a luz. Nesse fio está escrito o valor da nota.
Microimpressões: se já foram identificados todos os elementos acima e ainda
restar dúvidas, confira as microimpressões com uma lente de aumento. Você
vai conseguir ver o valor da nota impresso em tamanho muito pequeno em
várias áreas. Por exemplo, em torno da figura da República (na frente da nota),
em torno do animal (no verso) e dentro do número (no verso).
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CUIDADOS PARA A
CONTRATAÇÃO DE
TEMPORÁRIOS

C

om a aproximação
das festas de fim de
ano, há um aumento na oferta de vagas de
emprego temporário, em
especial no setor terciário. Ele é consequência do
esperado crescimento das
vendas, neste que é o melhor período para o comércio e, consequentemente,
para a indústria.
O trabalho temporário, previsto na Lei 6.019/74,
regulamentada pelo Decreto nº
73.841/74, só é cabível para “atender à necessidade transitória de
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços”. Para sua formalização, é necessária a especificação do
real motivo ensejador do contrato,
devendo o trabalhador ser contratado por meio de uma empresa de trabalho temporário, a qual deve manter, junto ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS), registro
próprio de funcionamento.
A contratação de trabalhador
temporário fora dos parâmetros legais pode levar empresa a ser autuada pelo MTPS, em eventual fiscalização, com a expedição de ofício para o
Ministério Público do Trabalho (MPT).
Nessa hipótese, pode ser instaurado
um procedimento administrativo contra a companhia, com a propositura
de um Termo de Ajustamento de Conduta ou, ainda, o ajuizamento de uma
Ação Civil Pública.
Destaca-se a relevância da contratação por meio de empresas de
mão de obra temporária idôneas, em
virtude da possibilidade de responsabilização solidária do contratante,
em eventual ação trabalhista. O contratante também deve ficar atento
na hora de efetuar o pagamento da
empresa contratada, exigindo a apresentação de recibo do pagamento de
salários, nota fiscal de serviços, com-

provantes de recolhimento do FGTS e
INSS e dos pagamentos de benefícios
como vale- transporte e alimentação.
O contrato de trabalho temporário não poderá ter duração maior
que três meses, salvo autorização
expressa concedida pelo MTPS. A Portaria do MTPS nº 789/2014 autoriza,
por sua vez, a celebração do contrato
de trabalho temporário por período
superior a três meses, limitado ao
máximo de nove meses.
O trabalhador temporário tem
direito a receber remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria na empresa
tomadora; jornada diária máxima de
oito horas; remuneração das horas
extraordinárias com acréscimo de
50%; férias proporcionais; repouso
semanal remunerado; adicional noturno; indenização por dispensa sem
justa causa; seguro contra acidente
do trabalho e proteção previdenciária. O trabalhador temporário também faz jus, conforme regulamenta
a legislação própria, ao recebimento de vale-transporte (Decreto nº
95.247/87) e ao FGTS (Lei 8.036/90,
artigo 15 e 20, IX).

Foto: Alberto Wu
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Sandra Pinto

Coordenadora Jurídica
da Fecomércio MG
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ANDRÉ MERLO

PROPOSTAS E INSPIRAÇÕES
DE QUEM IRÁ GOVERNAR
VALADARES PELOS PRÓXIMOS
QUATROS ANOS

N

Foto: Leonardo Morais

o dia 2 de outubro, foi dada a largada a mais
um importante capítulo na história da administração do Município de Governador Valadares. Com 106.905 dos votos, segundo dados do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 81,03% dos eleitores deram o seu voto de confiança ao candidato
André Merlo.
A Coligação Valadares tem Jeito foi composta
por 24 partidos, sendo o PSDB, PRB, PP, PDT, PTB,
PMDB, PSL, REDE, PSC, PPS, DEM, PSDC, PRTB, PR,
PHS, PMN, PMB, PTC, PSB, PV, PPL, PSD, SD e o PROS.
Nesta edição da Revista Sindicomércio, você
conhecerá um pouco sobre a vida e as propostas do
candidato a Prefeito, que venceu as eleições com o
maior índice de aprovação na história de Valadares.
Aos 50 anos, André Merlo é casado com Andréia Merlo, com quem teve Sophia Merlo, de 22
anos e Alexandre Merlo, de 21. Formado em Engenharia Mecânica, sonha “com o dia em que a boa
política, com diálogo, união, honestidade e o bem
comum colocado acima das diferenças, seja uma
prática comum e não apenas uma exceção como
nos dias atuais”.
Sindicomércio – André, cite cinco características pessoais que compõem o seu
perfil?
André Merlo – Boa capacidade de diálogo e conciliação, determinação, foco,
aptidão para liderança e disposição
para o trabalho.
Sindicomércio – Quais são as
suas experiências anteriores
como gestor?
André Merlo – Na minha trajetória profissional pessoal, sempre
fui empreendedor, desenvolvendo e implantando diversas
empresas, mas minha primeira
experiência como gestor comunitário deu-se na presidência
da União Ruralista Rio Doce,
onde estive por dois mandatos,
de 2010 até 2015. Na gestão
pública, fui honrado com a
oportunidade de ser nomeado,
inicialmente Subsecretário do
Agronegócio e alguns meses
depois, Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
Estado de Minas Gerais.

18

Sindicomércio – Atualmente, qual a
sua meta?
André Merlo – Retomar o desenvolvimento social e econômico de Governador Valadares.
Sindicomércio – Quando você sentiu o
desejo de tornar-se Prefeito de Governador Valadares e quando percebeu
que estava preparado?
André Merlo – O desejo de ser prefeito
de Governador Valadares não veio antes do meu desejo de ver meus filhos
crescerem em uma cidade melhor do
que é hoje. Trabalhar por Valadares,
envolver-se no trabalho comunitário,
participar da vida social e política da cidade foram ensinamentos que aprendi desde a infância, com meus pais. A
vontade de ser prefeito vem daí, do
exercício diário da cidadania, combinado com uma liderança que foi sendo exercida naturalmente e crescendo
conforme ia ampliando minha atuação
na comunidade. Em 2012, como parte
de um projeto de renovação política,
compreendi que reunia as características necessárias para assumir essa responsabilidade, e, mesmo sabendo dos
grandes desafios impostos pelo cargo,
não me acovardei, pois sabia que desde
então já estava preparado. Nos quatro
anos que se seguiram à minha primeira
candidatura, preparei-me ainda mais,
ouvindo a voz de lideranças e do povo,
conhecendo ainda mais profundamente a cidade e seus problemas, para servi-la com dignidade, conhecimento e
justiça nos próximos quatro anos.
Sindicomércio – Quem é o seu exemplo de líder, que deverá inspirar as
suas ações nos próximos quatro anos?
André Merlo – O meu maior exemplo
de vida é o meu pai. Foi com ele que
eu aprendi que honestidade é obrigação; que bom caráter e boa educação
cabem em qualquer lugar; que é conversando que se chega ao entendimento; que os desafios devem ser encarados com fé e fortaleza; que devemos
querer para os outros o que queremos
para nós e nossas famílias. Essa é a minha inspiração diária na vida, esses são
os valores que eu carrego comigo. E na
condução da minha trajetória política
não tem sido diferente. E assim será
também pelos próximos quatro anos.
Sindicomércio – Na sua opinião, o
título “Filho de Valadares” faz diferença na hora de governar a cidade?
Por quê?
André Merlo – No ato de governar,
propriamente dito, acredito que não.
Valadares teve bons prefeitos que não
eram nascidos aqui. A diferença está no
sentimento de pertença. Com 78 anos
de emancipação política, já era tempo
de uma liderança nascida e criada na
cidade assumir essa condição de conduzir os destinos da nossa terra. Então,
a administração da cidade se faz de for-

ma técnica, mas ganha esse “plus” de
sentimento e maturidade política dos
cidadãos.
Sindicomércio – Você se recorda de ter
enfrentado um desafio nesta proporção em outra época da sua vida?
André Merlo – A vida nos traz grandes desafios, cada qual ao seu tempo
e dentro de sua própria perspectiva.
Do ponto de vista político, este é, sem
dúvida, o maior desafio vivenciado
até aqui. Por outro lado, é algo que eu
busquei, uma tarefa para a qual eu me
preparei e que não desempenharei sozinho. Tenho muita confiança no trabalho que vem sendo feito ao longo dos
últimos anos e no grupo que construímos para enfrentar este desafio com
muito trabalho e muita tranquilidade,
mesmo sabendo dos muitos problemas que estão pela frente.

“

COM 78 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA, JÁ
ERA TEMPO DE
UMA LIDERANÇA
NASCIDA E CRIADA
NA CIDADE
ASSUMIR ESSA
CONDIÇÃO DE
CONDUZIR OS
DESTINOS DA
NOSSA TERRA”

Sindicomércio – O que a experiência
de 2012 te proporcionou?
André Merlo – Conhecimento, maturidade, mais entendimento quanto à importância da união e do diálogo, mais
amplitude para observar a realidade e
as conjunturas por seus vários ângulos.
Mesmo não tendo sido eleito naquele momento, avalio a experiência de
2012 como extremamente positiva. Foi
ali que começou o trabalho cujo fruto
estamos colhendo agora, ao sermos escolhidos para governar Valadares com
quase 107 mil votos.
Sindicomércio – Dos problemas de
que você já tem conhecimento que a
cidade enfrenta, qual deles você acha
que será um “desafio e tanto”?
André Merlo – O abastecimento de
água é um “desafio e tanto”. O rompimento da barragem de Fundão trouxe
uma nota trágica e mais urgente a uma
tragédia que já se anunciava com a veloz degradação do rio Doce, que sempre foi o único manancial utilizado para
abastecer a cidade. Hoje, vivemos sob
risco iminente de desabastecimento,
e não podemos deixar Valadares parar
por falta de água.
Sindicomércio – Como entidade sindical representativa do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços
de Governador Valadares, reunimos

alguns pontos de extrema necessidade para a cidade. Para cada um, gostaríamos de saber o que você propõe
para sanar o problema:
Incentivo ao comércio varejista e
atacadista de bens e serviços
Em nosso Plano de Governo, está prevista a criação de incentivos para atração de novos investimentos, bem como
para a manutenção e ampliação dos já
existentes na cidade, com o objetivo
de gerar emprego, renda e maior circulação de capital de consumo. O investimento em qualificação profissional
– em parceria com o Sistema S – e no
desenvolvimento das potencialidades
turísticas da cidade também visam ao
incremento do comércio e prestação
de serviços;
Ambulantes e Camelôs
Queremos avançar no diálogo com os
representantes dessas categorias para
a instalação de um “camelódromo”,
para que possamos, a partir da efetiva
regulamentação dessa atividade, proceder com a devida fiscalização;
Captação alternativa de água
Já estivemos em contato com a Fundação Renova, que está à frente dos
estudos para viabilizar essa captação e
será a grande parceira nessa obra, para
a qual daremos total prioridade, dedicando os recursos que forem possíveis
e necessários, para que ela aconteça o
mais rapidamente possível;
Mobilidade urbana
Pretendemos implantar melhorias na
infraestrutura urbana relacionada ao
trânsito, com construção e reforma
de calçadas adaptadas para uso de
cadeirantes, travessias elevadas nos
principais cruzamentos, pavimentação
de vias, placas de sinalização vertical e
horizontal e lixeiras. Além disso, nosso
Plano de Governo prevê a reestruturação do sistema de estacionamento rotativo no centro da cidade e melhorias
no serviço de transporte público como
ações prioritárias;
Aeroporto (estrutura e tarifas)
Uma vez que a pista do aeroporto local já reúne condições para pouso e
decolagem de aviões de maior porte,
a prioridade é viabilizar a reforma do
terminal, para que as empresas possam operar com aeronaves maiores, o
que certamente vai reduzir o valor das
tarifas.
Sindicomércio – Fique à vontade para
as suas considerações finais.
André Merlo – Quero agradecer ao Sindicomércio pelo espaço e dizer à população valadarense que eu, o meu vice,
Dr. Luciano e nossa equipe de governo
já estamos trabalhando, e vamos trabalhar muito mais nos próximos quatro
anos para trazer Valadares de volta aos
trilhos do desenvolvimento. Que toda
nossa dedicação será para construir
uma cidade que seja melhor agora e
ainda mais no futuro, para que nossos
filhos e filhas possam ficar na cidade, e
se orgulharem de viver aqui, com dignidade, alegria e segurança.
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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

BETINHO DETETIVE
Priorizar a segurança e
o trabalho, tudo pelo
povo
IRACY DE MATOS
Quero agradecer cada
um dos 2.151 votos
recebidos, e reafirmo
o meu compromisso
com a população, no
sentido de continuar
cumprindo a função de
legislar e fiscalizar com
ética, responsabilidade
e honestidade

CORONEL WAGNER
O desafio agora é outro
ALESSANDRO FERRAZ
A prioridade no
meu mandato é
dar voz ao povo, as
pautas da juventude,
desenvolvimento,
empreendedorismo e a
defesa dos animais

ENES CÂNDIDO
Minhas bandeiras serão
a saúde e o esporte,
mas serei um legislador
que vai fiscalizar, cobrar
e apresentar as soluções
para os problemas

ANTÔNIO CARLOS
DANDAN CESÁRIO

Nosso compromisso é
com a sustentabilidade,
a serviço da vida

Responsabilidade e
respeito serão as novas
ordens sociais do futuro

GEREMIAS BRITO

JACOB DO SALÃO
DR. MARCÍLIO
O foco do nosso
mandato é a saúde
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Requerer e fiscalizar
o governo executivo
no atendimento das
necessidades da
população urbana
e rural do nosso
Município

Nós vamos nesses
quatros anos fiscalizar,
que é a verdadeira
função do vereador e
policiar a nós mesmos a
cada dia

VEREADORES ELEITOS DE GOVERNADOR VALADARES DEFINEM
O QUE SERÁ PRIORIDADE NO SEU MANDATO

REGINO CRUZ
Buscar incentivo para
as pequenas e grandes
empresas para que
novas venham para
Governador Valadares
e que haja um
desenvolvimento das
empresas que já
estão instaladas

RILDO DO HOSPITAL
Lutar por saúde digna
e valorização do
funcionalismo público

PAULINHO COSTA
Experiência e
honestidade a serviço
do povo

ROBINHO MIFARREG
Como um grande
conhecedor do
município, continuarei
a priorizar as melhorias
em todos os sentidos
para nossa querida
Governador Valadares

JUNINHO DA FARMÁCIA

É trabalhar o
social, a saúde e o
desenvolvimento,
pois acredito em um
novo amanhecer para
Valadares, sempre com
ações alicerçadas nos
princípios éticos
e morais

NENÉM DO DESIDÉRIO
Trabalho sério com
responsabilidade
ROSEMARY MAFRA
Compromisso com
Valadares, coragem
para mudar

LEONARDO GLÓRIA

JÚLIO AVELAR
Nossa prioridade é ouvir
a população nas suas
reivindicações, e através
de requerimentos
e projetos enviá-las
ao Poder Executivo,
e ser um legislador
consciente e um
fiscalizador das obras e
bens públicos

Trabalhar em prol do
esporte, recuperar o
esporte em Governador
Valadares. O trabalho
não pode parar

VALDECY BARCELLOS
Desenvolvimento com
responsabilidade social
PASTOR ELIAS DE JESUS

Família, educação,
transporte e saúde
para o bem da cidade
de Governador
Valadares
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SESC
COM “S”
DE SAÚDE!
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líbrio da mente. Tudo isso gestado
por um modelo institucional de reconhecida credibilidade, que cuida
ao mesmo tempo que educa.
Ao longo de sua história, o
Sesc acumulou expertise, investiu
em estrutura física e tecnológica, em mão-de-obra qualificada e
ampliou sua capilaridade, obtendo uma enorme penetração em
todo o país. Em Minas Gerais, o
Sesc já atendeu mais de 570 mil
alunos, conta com 24 bibliotecas,
14 academias, 16 campos de futebol, 69 quadras, oito consultórios
odontológicos, 2074 leitos em
seu complexo turístico hoteleiro
e oito unidades móveis de saúde.
Temos à disposição dos mineiros 11 carretas adaptadas para
atender todas as regiões do estado,
com serviços de odontologia, ultrassonografia, exames diversos e muito
mais. Nos últimos cinco anos, o Sesc
assistiu a mais de 500 mil mineiros.
Só em Governador Valadares e região, o Departamento Regional do
Sesc investiu em atividades de saúde
algo acima dos R$ 2 milhões.

Foto: Tarcisio de Paula

H

á 70 anos o Sesc atua em prol
do ser humano, na busca pelo
bem-estar e pela paz social.
Com esse nobre propósito,
aplicamos o capital financeiro que
nos é confiado pelos empresários
do comércio de bens, serviços e turismo, em programas que se complementam. Educação, Cultura,
Lazer (Recreação, Turismo Social,
Hospitalidade, Desporto), Saúde
e Assistência são os mecanismos
transformadores que utilizamos
para aproximar o cidadão de uma
vida plena e feliz.
Destaco aqui a saúde. O viés
educativo do Sesc faz com que sua
atuação nesse segmento seja mais
que uma mera atividade isolada.
Como os programas são abrangentes, transversais e complementares
entre si, entendemos que o alcance
de cada um deles reflete melhores
e mais duradouros resultados. Enquanto nossas ações de nutrição,
desenvolvimento físico-esportivo e
saúde cuidam preventivamente do
corpo, as ações culturais, de lazer e
assistência contribuem para o equi-

A partir de 2017, a Administração Regional do Sesc em Minas
Gerais planeja aumentar, em vulto significativo, os investimentos
e a aplicação de recursos nos programas de saúde, por exemplo, na
ampliação de suas unidades móveis
especializadas, crescendo o número
de especialidades e atendimentos.
Um moderníssimo centro de excelência em saúde também está na
fase final de projetos e começará a
ser construído nos próximos meses
na capital mineira, com capacidade
de coordenar diversas ações médicas e odontológicas nas cidades do
interior de Minas.
Os empresários da pujante
e bela Governador Valadares que
compõem o Sindicomércio representam uma expressiva força na
economia mineira e são grandes
parceiros do Sesc na realização do
sublime papel de levar ao trabalhador do comércio de bens, serviços e
turismo de Minas Gerais bem-estar,
qualidade de vida e transformação
social.
Os valadarenses podem contar
conosco: Sesc (com “S” de saúde)!

Jairo Gonçalves Silva

Diretor Regional do Sesc
Departamento Regional de MG
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AMPLIANDO
AS VENDAS
DE NATAL
P

assado o feriado do Dia das
Crianças, é hora de preparar o
espírito para festas de Fim de
Ano. Esta época costuma ser muito lucrativa para comerciantes e empreendedores e também pode ser utilizada
para reforçar a imagem da empresa,
aumentar as vendas e fidelizar clientes para o ano todo.
Para isso é preciso planejamento! É preciso pesquisar as tendências de mercado, analisar as
estratégias apresentadas pela concorrência, avaliar suas ações em
anos anteriores e, principalmente,
ter bem definido o perfil de seu
público-alvo. O que o cliente busca
além de preço e qualidade?
Invista em atendimento! Uma
equipe bem treinada, que conhece o
produto e se identifica com a marca e
com a empresa, conseguirá demonstrar ao cliente que a sua empresa tem
o que ele procura, transmitindo credibilidade e dando confiança e segurança ao adquirir aquele produto.
Quem vai aumentar a equipe no
período do final do ano, deve agir com
antecedência. Assim, você terá tempo
para treinar esses novos funcionários,
adequá-los à política da empresa e
fornecer todas as informações para
que eles realizem um bom trabalho.
Lembre-se que um bom atendimento
ao cliente ainda é a melhor propaganda que a marca pode ter.
Sabemos que 2016 foi um ano
de muitos desafios! E não será diferente neste último trimestre. No entanto, não podemos esquecer que é
justamente neste período que o mercado fica aquecido com o pagamento
do 13º salário e, por isso, é preciso estar atento para atrair para o seu negócio aquele que movimenta e aquece o
mercado: o seu cliente!
Preparem-se para as vendas e abracem as oportunidades que o Natal e as festas de Fim de Ano trazem para você!

Esteja com o seu estoque organizado. Pesquise os itens que poderão
ter mais saída neste final de ano, realize as compras necessárias para mantê-lo abastecido, mas mantenha-se
dentro do seu planejamento.
Planeje suas ações natalinas,
mantendo o foco em sua área de
atuação e em seu público-alvo. Procure não sair da área de conhecimento da sua equipe e da política
de relacionamento que a empresa
mantém. Manter-se fiel à sua imagem também irá aumentar a fidelização de seus clientes.
Inove! Explore todas as oportunidades que o negócio oferece para
vender mais e melhor. Insira o tema
natalino na comunicação, principalmente nas embalagens e nos brindes.
Além disso, crie materiais especiais
para informar seu cliente sobre as
promoções e vantagens de comprar
na sua loja, utilizando para isso redes
sociais, e-mail marketing e outras formas de contato direto com o cliente.
Trabalhe a pré-venda, estimule
seus clientes a planejar suas compras. Desta forma, ele se sentirá valorizado. Divulgue com antecedência seus produtos, seus preços, suas
promoções. É neste momento que
você deverá lembrar ao consumidor
que o Natal se aproxima. Convide-o
e estimule-o a antecipar suas compras. Lembre-se de que iniciar suas
promoções já em novembro pode
ser um incentivo para que os consumidores aproveitem seu 13º Salário
para realizar suas compras.
Explore e utilize sua vitrine!
Uma boa decoração natalina e uma
fachada atrativa, instigará a curiosidade e atrairá novos cliente para dentro
da sua loja. Os detalhes fazem a diferença e isso pode ser muito bem aplicado às vendas natalinas. Iluminação,
acesso, vitrine e até a sonorização são
itens que podem fazer a diferença

para encantar o consumidor e driblar
a concorrência. Para quem trabalha
com e-commerce, deixar sua lista
de contatos sempre atualizada, bem
como as promoções em destaque, é
essencial nesta reta de final do ano.
Como contribuição a este momento tão oportuno, o Senac de
Governador Valadares oferece os seguintes Workshops para qualificar sua
equipe: Excelência em Vendas e Excelência no Atendimento, que podem
ser customizados conforme o ramo de
atividade da empresa. Agende uma
visita que iremos até você. Nossos
telefones são (33) 2102-5907 ou (33)
9-9907-6981.
Atentando aos detalhes, entregue-se e dê o melhor ao seu cliente!
Ele multiplicará as referências de sua
loja, de seus produtos, dos seus preços e principalmente do seu atendimento! Este é o momento para fortalecer a sua relação com o mercado,
gerar oportunidades e colher os frutos num futuro próximo!

Luiz Argolo

Diretor do Senac em
Governador Valadares
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