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Editorial

C

hegamos à terceira edição
da Revista Sindicomércio,
um projeto que iniciou
no final de 2014 e, desde então,
tem levado aos empresários de
Governador Valadares análises
sobre a economia da região e do
país, além de informações úteis
acerca do ambiente jurídico e
gerencial, que refletem no comércio de bens e serviços.
Nesta edição, uma pequena
palavra, conhecida por muitos, será alvo de reflexão: crise.
Este ano pretende ser mais um
daqueles difíceis. Os empresários lidam diariamente com o desafio de driblar a inflação alta, o
crédito escasso, a inadimplência
e os juros altos. Mais do que ser
influenciado por fatores externos,
é um cenário comum encontrar
empresas de diversos segmentos
sendo impactadas diretamente
pelos efeitos psicológicos dessa
crise: desânimo, comodismo e
improvisação. Afinal, é possível
encontrar oportunidades em meio
a uma crise?
A matéria de capa traz uma
análise 360º sobre o tema, que
fará você redescobrir a causa e
os sintomas de uma crise e ainda
desvendar os sinais que dão certo
e que independem do ambiente
macro financeiro. Uma coisa é
certa: “Quem tem medo de morrer, morre de medo”. Memorize
essa frase, pois ela será muito
útil.
Um outro desafio para os
empresários este ano será a adequação ao eSocial. Nesta edição,
o Auditor Fiscal da Receita Federal esclarece os pontos positivos e críticos desse novo sistema
de escrituração.
Destacamos ainda, a Lei de
Limpeza Urbana de n° 6.485, em
vigor no município desde 2014,
mas que tem gerado muitas incertezas no meio empresarial em razão
dos impactos culturais e financeiros
que a nova lei provocará.

E desta vez, quem aparece
na seção de empreendedor destaque, é Ana Godoy, da empresa
Mayor Química. Vale a pena conferir essa história, que carrega em
sua trajetória a marca do sucesso
profissional e social.
Desvendamos ainda o que
está por trás da função dos Brigadistas. Em razão da importância,
é crescente o número de empresas que têm investindo na formação desses grupos, preservando
patrimônios e, principalmente,
vidas.
Você vai poder conferir uma
série sobre o tema “Afixação de
preços de produtos e serviços
para o consumidor”. Dividido
em três capítulos, abordaremos
os principais problemas mais detectados pelos órgãos de defesa
do consumidor em suas fiscalizações de rotina.
Por fim, preparamos nesta
edição uma reportagem especial
sobre as principais notícias abordadas no 31º Encontro Nacional
dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, realizado no mês de abril
na cidade de Maceió.

A todos vocês, desejamos
uma excelente leitura!

Hercílio A. Diniz Filho

Presidente do Sindicomércio
Governador Valadares

A combinação inflação alta + crédito escasso + inadimplência
+ juros altos é igual a desmotivação, redução no grau de
investimentos e medo. Para atravessar essa tempestade com
o espírito de vencedor, especialistas dão dicas às empresas
do comércio de como tornar a crise, uma oportunidade. Confira!

A empresária Ana Godoy
revela os segredos do
sucesso da empresa Mayor
Química Indústria e Comércio:
planejamento, inovação e
responsabilidade social.
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Dupla jornada: empreendedorismo materno

O

mês de Maio é dedicado às
Mães. Mulheres guerreiras,
fortes, determinadas, de coração grande e amor imensurável.
Na atualidade, o papel da mulher
não se restringe apenas à maternidade. O que se tornou diferente? É que
além de cuidar da
família, muitas
mulheres seguem
a dupla jornada
de trabalho e, o
instinto de empreender
tem
feito parte dos
objetivos e sonhos
de muitas delas.
Conciliar o papel de empresária e mãe
não é tarefa das mais fáceis,
porém a satisfação de traçar suas
metas e superá-las pode vir em dobro. Muitas mulheres, depois da
maternidade, deixam aflorar seu
lado empreendedor. Isso porque,
a possibilidade de trabalhar e ainda
poder acompanhar de perto o

crescimento dos filhos é sinônimo de tranquilidade para a maioria delas.
Um estudo do Sebrae revelou
um crescimento da participação
das mulheres no empreendedorismo
brasileiro.
“Elas ainda são minoria no comando
das empresas, mas
cada vez ganham
mais
espaço.
Em uma década, a presença
de mulheres no
comando de micro e pequenas
empresas cresceu
em 25 estados. Dos
homens, em 18 estados”,
revela o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto. A maior proporção
de empreendedoras está na região
Sudeste, onde 32% das empresas
são lideradas por mulheres.
Empreender exige esforço,
garra e muita dedicação para colher bons resultados. Na busca de

aumentar a renda da família, a
empresária Cristina Nunes Braga,
resolveu se aventurar no mundo
dos negócios e há 18 anos mantém
a empresa Fashion Café em Governador Valadares. Para ela, nem
tudo são “flores”, mas acredita que
a mulher brasileira consegue superar os desafios e aliar diversas
atividades com garra. “A mulher
tem esse espírito guerreiro que é
próprio dela. Os problemas são
diários, tanto na vida profissional
como na vida familiar. É preciso
administrar e dar o seu melhor
para conseguir se sobressair.”,
ressalta.
Para ela, é necessário toda
uma base sólida para conseguir desempenhar, tanto o papel de mãe,
como o de empresária. “Na empresa, eu tenho uma equipe muito
atuante, com profissionais empenhados, que me ajudam muito,
o que acaba tornando as coisas
um pouco mais fáceis. A família
também tem um papel fundamental para dar o apoio quando necessário”, afirma.

Presentes customizados ganham espaço no Dia dos Namorados

R

oupas, calçados, joias, flores,
chocolate e perfume, são algumas opções que estão sempre nas listas de presentes para o Dia
dos Namorados. Porém, muitos casais estão fugindo do óbvio e a busca por inovação, para surpreender
a pessoa amada, tem crescido cada
vez mais. Uma nova tendência, que
tem conquistado adeptos, principalmente em datas comemorativas, são
os presentes customizados.
O consumidor brasileiro está
cada vez mais exigente, portanto,
as empresas precisam se adaptar
às novas tendências para conseguir
acompanhar e atender as necessidades dos clientes. Com esse “olhar
de mercado” que os empresários
Celso Souza Nascimento e Maria
Catarina, proprietários das empresas
Celso Comunicação e Copiadora e
Papelaria Universitária, respectivamente, perceberam que a demanda
por produtos personalizados estava
crescendo e procuraram se adequar
para criar um diferencial perante o
mercado e atender as necessidades
do seu público.
De acordo com Celso, a empresa dispõe de um leque enorme de

opções no mercado dos personalizados. “Os produtos mais procurados
são: camisas, canecas, fronhas, banners, canecas de chopp e chinelos”,
ressalta.
Nesse mercado, buscar a originalidade é o grande desafio. Para a
empresária Maria Catarina, as pessoas não querem possuir algo parecido com o do outro, os consumidores desejam produtos
cada vez mais originais.
“O cliente hoje quer uma
coisa exclusiva que só
ele tenha. O número de
personalização é grande
e acho que não é uma
coisa que vá parar, pois
caiu no gosto popular”,
afirma.
O ato de presentear é
sempre gratificante, customizado então, torna um simples presente
em algo diferenciado. A estudante
Natalia Carvalho conta que já recebeu alguns presentes customizados
do namorado e que também já o
presenteou da mesma forma. No Dia
dos Namorados, a comemoração
para o casal é em dose dupla, pois
comemoram o aniversário de namo-

ro, portanto, o que não pode faltar é
criatividade. “Nós já temos, personalizado, um livreto em formato de
memes, calendário, álbum... Como
este ano a gente comemora três anos
de namoro, o presente será ainda
mais especial”, ressalta.
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Desvendando o eSocial, mitos e verdades

U

ma palavra tão pequena tem
tirado o sono de muitos empresários e contadores: eSocial, projeto do governo federal que
tem por objetivo desenvolver um
sistema de coleta das informações
descritas no seu objeto, armazenando-as no Ambiente Nacional do
eSocial, possibilitando aos órgãos
participantes do projeto, sua efetiva
utilização para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e de apuração de
tributos e do FGTS.
Para desvendar alguns mitos e
verdades, a Revista Sindicomércio
ouviu o Auditor Fiscal da Delegacia
da Receita Federal em Governador
Valadares, Antonio Carlos Nader.

Em que consiste o eSocial?
O eSocial foi uma forma que o
Governo entendeu de dar mais confiabilidade às informações sociais
dos trabalhadores e das empresas.
O projeto visa condensar em uma
só declaração várias obrigações
acessórias que são feitas pelas empresas, com um grau de confiabilidade muito maior.
Quais as principais mudanças que
afetarão o empregador?
O empregador deverá ter uma
postura um pouco diferente da que
teve até hoje em relação à nova
declaração. Na maioria das vezes,
o patrão contrata trabalhadores e
dedica seu tempo somente na atividade empresarial e, às vezes, limita
ou deixa de prestar informações importantes ao seu contador a respeito
dos funcionários, e essa postura tem
que ser mudada. Com o eSocial, será
necessário ter mais zelo com as informações que afetam ao trabalhador:
suas condições de trabalho, funções
desenvolvidas, exposição ou não
aos riscos ambientais do trabalho,
remuneração variada, admissão,
afastamentos e rescisão do contrato,
são exemplos de informações que
têm que ser repassadas ao contador
para que ele elabore corretamente a
declaração do eSocial. Ambos serão
responsáveis pelas informações que
chegarão ao governo. Não estamos
falando necessariamente de declarar algo errado ou de omissão in6

tencional, e sim da preocupação de
prestar informações da maneira correta, de acordo com a realidade. Por
isso, a parceria entre o empresário
e o contador será de grande valia
para o bom funcionamento da nova
sistemática.
Quais os benefícios desse projeto?
O grande benefício é a confiabilidade dessas informações. Ter
uma base de dados bem confiável
e sólida, para que o trabalhador
possa usufruir dos seus direitos de
uma maneira muito mais simples,
rápida e correta. Além disso, com a
implantação do eSocial, as empresas ficarão dispensadas de elaborar
uma série de outras declarações ao
Governo, quais sejam: GFIP, RAIS,
DIRF, CAGED, Comunicação de
Acidente do Trabalho, dentre outras.
Em que fase está o cronograma
para adesão? Empresas de que
porte já aderiram ou faltam aderir?
Foi divulgada a Resolução
nº 001/2015, do Comitê Gestor do
eSocial, que contém o cronograma
que todas as empresas deverão
cumprir e está disponível no site:
www.esocial.gov.br. O que posso
adiantar é que, inicialmente, as empresas que apuram os seus resultados através do lucro real serão
as primeiras que, efetivamente, deverão declarar na forma do eSocial.
Haverá uma fase introdutória quando as empresas deverão cadastrar
primeiro os eventos trabalhistas,
depois os seus empregados, e, três
meses depois, começarão a fazer a
entrega oficial da primeira declaração no modelo do eSocial.
No que refere à competitividade
no mercado de trabalho, o senhor
acredita que o eSocial possa colaborar para igualar a competitividade entre as empresas, em razão
da busca pelo cumprimento de
100% das exigências trabalhistas?
Efetivamente, o eSocial tende
a colaborar. Se pegarmos empresas
do mesmo ramo e do mesmo porte,
todas elas terão a partir do eSocial
que cumprir com as mesmas obrigações. Os custos tendem a ficar mais
parecidos, e isso vai provocar um
equilíbrio.
Muitos criticam o eSocial pelo fato
de terem “digitalizado a burocracia,
sem diminuí-la”. O senhor acredita
nessa afirmativa?
Discordo que não haja uma
diminuição na burocracia. Na verdade, o eSocial não está trazendo
uma nova obrigação. Ele está reunindo em uma só declaração informações que estavam pulverizadas
em outras.

Será assegurada às micro e pequenas empresas tratamento diferenciado, ou deverão seguir as
mesmas exigências de outros empreendedores?
O projeto prevê um tratamento
diferenciado. Hoje em dia, as micro
e pequenas empresas no ambiente
informatizado da Receita Federal já
são dispensadas de ter a certificação
digital, pois possuem acesso direto.
A mesma ideia de redução de custos
está sendo mantida no eSocial. Há
previsão de disponibilização de um
módulo específico no Portal do eSocial para esses contribuintes.
Corre o risco de o sistema ficar sobrecarregado no dia do envio da
folha de pagamento?
Não acredito. A empresa terá
um prazo de 90 dias para transmitir
as informações cadastrais e os eventos trabalhistas para o computador
central. Somente a partir do terceiro mês é que fará a primeira
declaração. Nesse meio tempo, boa
parte das informações que poderiam causar algum problema na
transmissão e recepção dos dados
já estarão no computador de grande
porte, permitindo concluir que não
haverá sobrecarga nos sistemas.
Qual a penalidade para a empresa
que não se adequar?
A legislação hoje já prevê uma
série de multas por inconsistências
nas informações, seja por erros ou
omissão de dados. É importante reforçar que não houve alteração na
legislação nem criação de novas penalidades. A empresa estará sujeita
a multa por atraso, por informação
incorreta e por omissão de dados, de
acordo com a atual previsão legal.
Qual a principal orientação às empresas que veem o eSocial com resistência e “maus olhos”?
O e-Social é um aperfeiçoamento do que veio com a
GFIP, a partir de sua implantação,
no ano de 1999. Naquela ocasião,
a qual chamamos de um divisor
de águas, também houve dúvidas e
dificuldades em entender a sistemática e o novo modelo então implantado. Hoje, os tempos são outros e
a informação está disponível, fácil
de ser encontrada na internet e
nos portais disponibilizados pelo
Governo. Os órgãos participantes
atuarão fortemente na divulgação
do eSocial. Nossa orientação é que
as empresas acreditem e apostem
no eSocial pois entendemos que a
sociedade irá ganhar muito, seja no
controle do crédito tributário, seja
no reconhecimento e concessão dos
direitos dos trabalhadores.
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“Brigadistas” proporcionam mais
segurança para as empresas

ditado popular “prevenir é
melhor do que remediar” é
aplicado em diversas situações, porém, nesta reportagem, você
verá que a prevenção pode não apenas ser o melhor remédio, mas,
sabiamente, salvar vidas.
No comércio, os empresários,
colaboradores e os próprios clientes
estão sujeitos a situações extremas,
muitas vezes, sem atentarem ao fato.
Por isso, a importância de o estabelecimento ser fiscalizado pelos
órgãos competentes periodicamente.
Entre essas regulamentações,
porém uma em especial chama
atenção pelo fator social. Feche os
olhos por um instante e se imagine
em uma situação de total desespero, com chamas de fogo invadindo
a empresa em que você trabalha.
Vizinhos pedem socorro ao Corpo
de Bombeiros, e você aguarda com
ansiedade o caminhão-tanque. De
repente, uma pessoa se aproxima e
lhe presta os primeiros socorros e vai
acalmando-o aos poucos, até o momento da chegada dos Bombeiros.
Curiosamente, você reconhece a voz
de quem o ajudou e resolve abrir os
olhos e descobre que o seu próprio
colega de trabalho funcionou como
um anjo protetor, ou melhor, Brigadista Contra Incêndios.
A brigada de incêndio é um
grupo formado por funcionários que
estão capacitados e orientados para
atuar rapidamente diante de possíveis incêndios e acidentes, até a
chegada do socorro especializado.
A função está prevista por legislações de vários níveis de gover-

Saiba mais

no. No âmbito federal, a lei 6.514/77,
dá as diretrizes sobre Segurança e
Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria 3.214/78 - NR 23
e através da NBR 14.276/06. No âmbito estadual e municipal, através da
Instrução Técnica Nº 12 do Corpo
de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais.

Subtenente Ailton ensina o manuseio
correto dos equipamentos

Em razão da importância da
função, é crescente o número de empresas que está investindo na formação desses grupos sobre a prevenção
e combate aos princípios de incêndio, conhecimento que preserva patrimônios e, principalmente, vidas.
Em Governador Valadares, o
curso é ofertado pelo Sexto Batalhão
dos Bombeiros Militar (BBM), com
carga horária de 16 horas, ministrados em dois dias, com validade máxima de dois anos, distribuídas em
aulas práticas e teóricas. De acordo
com o Subtenente Ailton Alves da
Silva, Assessor de Comunicação Social do 6º BBM, o curso tem como
principais objetivos ensinar os métodos de prevenção e o manuseio correto dos equipamentos contra incêndios, além das técnicas de primeiros
socorros.
Ao qualificar os funcionários,

além de cumprir uma obrigação legal, as empresas possuem diversos
benefícios. “Alguns empresários
veem essa capacitação como custos
desnecessários, no entanto, trata-se
de um investimento. O treinamento
é útil e de qualidade. Conheço inúmeros casos de brigadistas que já
salvaram vidas e que conseguiram
até mesmo impedir uma maior
propagação de incêndio na empresa”, esclarece o Subtenente Ailton,
complementando que o Brigadista
pode atuar em qualquer lugar, pois
o aluno recebe o certificado, estando apto a exercer a função, não
apenas no local de trabalho, mas em
qualquer lugar que esteja.
O funcionário da empresa filial
Marisa de Valadares, Edson Pereira
Nascimento, considera o curso de
extrema importância para a segurança na empresa, tanto para os funcionários, quanto para os clientes
e reconhece que o treinamento lhe
propiciou um olhar diferente com
relação às noções básicas diante de
situações de emergências. “Hoje me
sinto preparado para agir diante
de um possível acidente. A minha

grande preocupação é prestar o
auxílio no momento de evacuação
do estabelecimento. Como tenho um
perfil mais tranquilo, acredito que
esteja preparado para agir da melhor maneira possível para diminuir
o desespero”, ressalta.

Como deve ser a escolha do brigadista na empresa?
O funcionário que tenha experiência, boa condição física e de saúde, conhecimento das instalações, ter responsabilidade e ser alfabetizado.
Quais empresas comerciais são obrigadas?
De acordo com a lei 14.130/01 que é a lei estadual que regulamenta o decreto 44.746/2008, todas as edificações necessitam de combate e
prevenção ao incêndio. Aquelas que necessitam especificamente da brigada de incêndio, são reguladas através desse decreto pelas tabelas da
instrução técnica 1, variando de acordo com o grupo, descrição da atividade e a população fixa por pavimento. No grupo Comercial, é obrigatória
às empresas que possuem materiais comercializados ou depositados com baixa, média ou alta carga de incêndio.
Por exemplo, uma edificação comercial, com a área construída acima de 2 mil metros quadrados, precisa de uma brigada.
Qualquer empresa pode participar do treinamento, mesmo Aquelas que não são exigidas por lei?
Sim. Basta formalizar a solicitação perante o 6° Batalhão dos Bombeiros Militar de Governador Valadares através de um ofício e entregá-lo no
endereço: Rua São Paulo, nº 1.047, Centro.
7
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Jovem Aprendiz, uma pedra bruta
a ser lapidada

O

grande desafio vivenciado
hoje por empresas, independentemente do porte,
é combater a rotatividade da força
de trabalho. Quando se trata da
empregabilidade no comércio,
que muitas vezes, funciona como
o primeiro emprego, a situação é
ainda mais complicada.
Uma pesquisa de 2011 do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) apontou que a
pouca experiência e a qualificação
são fatores decisivos para essa rotação, motivo pelo qual os jovens,
na faixa etária entre 14 e 24 anos,
aparecem no topo, em que há mais
desemprego do que a falta de vagas de trabalho. Tão grande quanto
as admissões de jovens é o número
de desligamentos.
Com o intuito de mudar essa
realidade, um programa do governo, o Jovem Aprendiz, tem investido na qualificação adequada, aliada à experiência com o mercado
de trabalho destinada exatamente
à faixa etária listada pelo Ipea. É
necessário estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha
concluído o Ensino Médio e ainda
inscrito em programa de aprendizagem. O programa é voltado
à formação técnico-profissional
metódica de adolescentes e jovens,
desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas; implementada por meio de um contrato
de aprendizagem com base em
programas organizados e desenvolvidos sob a orientação e responsabilidade de entidades habilitadas. Em Governador Valadares,
dentre as entidades credenciadas
do Sistema S, estão o SENAC, o
SEST/SENAT e o SENAI.
De acordo com a Auditora
Fiscal do Trabalho, chefe da Seção
de Fiscalização da Gerência de Valadares, Marsy Ferreira da Silva,
os estabelecimentos de qualquer

8

natureza que tenham pelo menos
sete empregados, são obrigados
a contratar aprendizes. A cota de
aprendizes varia de 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calculada sobre o
total de empregados cujas funções
demandem formação profissional.
“É facultativa a contratação pelas
microempresas (ME), empresas de
pequeno porte (EPP), inclusive as
que fazem parte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições (SIMPLES), bem
como pelas Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL)”, esclarece.
É comum ouvir reclamações das empresas de que alguns
aprendizes não veem o trabalho
com seriedade e ainda faltam com
frequência ao serviço, em razão da
pouca maturidade, pressão dos pais
e falta de interesse em trabalhar.
Nessas situações, a Auditora alerta
os empresários as hipóteses de rescisão do contrato. “O empregador
é livre para selecionar o Aprendiz
e, a legislação oferece ferramentas para os casos de Desempenho
Insuficiente ou inadaptação; falta
disciplinar grave e ausência injustificada à escola, que implique
perda do ano letivo”, ressalta
Mersy.
Por outro lado, há casos de sucesso em que o
aprendiz se destaca e ao término do contrato de aprendiz, a empresa opta
por
efetivá-lo
em regime de
CLT, como é o
caso do jovem
Kenny Leonardo Alves
de Oliveira,
de 20 anos,
que foi recémcontratado pela
empresa BigCard
no cargo de Au-

xiliar Administrativo 1. “O Programa Jovem Aprendiz pra mim
é excelente, porque antes, eu não
tinha ideia de como iria ingressar
no mercado de trabalho. Geralmente, quando a gente procura emprego em uma empresa, a primeira
coisa que eles dizem é que você
não tem experiência. Através desse
programa, foi a minha primeira
experiência e já conquistei o meu
primeiro emprego”.
De acordo com a Diretora da
empresa BigCard, Jullyana Alves,
essa é a primeira vez que a empresa
efetiva um Aprendiz, e o que pesou
para consolidar a decisão foi o fato
de o jovem ter demonstrado dedicação e interesse nas funções que
realizava.
Segundo o Ministério do Trabalho, o Programa Jovem Aprendiz
não pode ser visto pelas empresas
como vantagem ou desvantagem,
mas como um trabalho social. E
esse pensamento vem conscientizando cada vez mais os empresários. “A empresa está fazendo a parte dela, não como uma obrigação
legal, mas como uma maneira de
contribuir para a sociedade. Ter
um jovem aprendiz é o mesmo que
termos uma pedra bruta para
ser lapidada, é preciso ensinar
e acompanhar de perto. No
caso da BigCard, contratamos jovens na faixa etária de
14 aos 18 anos de idade. Com
esse trabalho de “lapidar” o jovem, temos
a opção de recrutar
pessoas capacitadas a trabalhar
conosco em um
período maior,
não se limitando
ao contrato e sim
por um tempo indeterminado”, destaca
Jullyana.

| PERFIL |

PERFIL EMPRESÁRIA

N

esta edição da Revista Sindicomércio, a editoria Perfil
traz em destaque a empresária
Ana Martins Godoy Pimenta. Uma
verdadeira desbravadora, exemplo de
competência e humildade, Ana Godoy
compartilhou conosco um pouco da
sua vida pessoal, profissional e do trabalho social que exerce.
Embarque conosco nessa história,
que representa mais um talento empresarial do nosso município.

Revista – Ana Godoy, para
começar conte-nos um pouco da
sua vida pessoal.
Ana – Sou viúva e natural de Antônio
Dias/ MG, mas desde 1974, moro em
Governador Valadares.
Revista – Quando teve início a carreira de empresária do Comércio?
Ana – Iniciei a vida empresarial
em Governador Valadares como
funcionária, sendo a primeira mulher executiva da empresa Barbosa
e Marques, em 1974, na função de
chefe de Laboratório e depois passei a chefe do Departamento de
Controle de Qualidade, onde trabalhei por oito anos, lugar que foi
para mim uma verdadeira escola de
gestão. Como empresária do comércio, iniciei minha carreira em 1979,
com a Farmácia Dom Bosco, hoje
com a razão social de Natufarma e,
em 1982, com a Mayor Química.
Revista – Sempre atuou no setor de
produtos químicos e de limpeza?
Ana – Devido a minha profissão,
também atuei no comércio varejista de medicamentos e perfumaria
e como professora na Universidade Vale do Rio Doce (Univale)
nos cursos de Química Industrial
e Farmácia. Sou graduada em

Farmácia e Bioquímica e Bacharel Licenciada em Química, além
de pós-graduada em Dependência
Química, devido ao trabalho social
que exerço.
Revista – Nesses anos como empresária, o que considera que tenha
sido a sua maior conquista?
Ana – Manter as empresas funcionando desde a década de 70 e 80, apesar
de todos os planos econômicos que o
país já atravessou. Cada crise é uma
crise, mas sem muito pessimismo e
com um planejamento estratégico
adequado, ela é vencida. Outro
marco na minha vida é que no ano
de 1998, recebi o Mérito Industrial
pela Fiemg, e na ocasião, a Mayor
Química foi a primeira empresa do
ramo químico a receber esse título no
Estado. Já em 2007, recebi o Mérito
Empresarial pela Federaminas.
Revista – Quais são os seus próximos projetos?
Ana – Sobreviver nas atuais flutuações e manter o que já conquistamos
até hoje: a empresa funcionando e
os empregos. Temos novos produtos
para serem lançados, mas estamos
em um momento cauteloso.
Revista – Conte-nos um pouco da
história da Mayor Química. Quais
foram os momentos mais marcantes?
Ana – Fundada em 1982, utilizando
imóvel alugado, atuando no Setor de
Produtos Químicos e de limpeza, a
Mayor Química atende os segmentos
domiciliar, hospitalar, automotivo,
laticínio, lavanderia e industrial. Em
1986, adquiriu da CDI o terreno e em
1990 mudou para sua sede própria
no Distrito Industrial. E também
nesse ano criou a Filial como loja da
Fábrica na Av. Brasil. Atualmente, a
empresa gera 70 empregos diretos e
também é administrada pelo engenheiro agrônomo Carmélio Simas e
pelo engenherio químico Raimundo
Godoy.
Revista – Como a empresa se estrutura para expandir, sem perder
a qualidade?
Ana – No início, sonhávamos em ser
nacional, começamos até a fazer um
projeto, porém, com o elevado custo
da logística, redirecionamos o nosso
mercado e fizemos um raio de 500 km
ao redor de Valadares e decidimos
ser melhores nas regiões que atuamos: Minas Gerais, Espírito Santo
e Bahia.
Revista – Como as palavras Gestão,
Planejamento e Inovação são valorizadas e implementadas na sua
empresa?
Ana – Nós temos uma consultoria
na área de Gestão, além disso, procuramos sempre acompanhar as
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novidades do mercado através da
participação de cursos, feiras e da
assinatura de revistas especializadas. Temos ainda um fluxo de caixa
muito rigoroso, que nos permite saber hoje quanto devemos e o que temos que pagar.
Revista – Na área de Responsabilidade Social, a empresa desenvolve
algum projeto?
Ana – Temos um projeto social com
os dependentes químicos através da
Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos e Familiares
(ADQF) ligada à Pastoral da Sobriedade. É um trabalho que envolve
também os funcionários a fazerem
serviço social, incentivando os colaboradores a enxergar um novo sentido para a vida. Iniciei o trabalho
social desde muito nova. Meus pais
eram membros da Sociedade de São
Vicente de Paulo, então tínhamos
uma referência em casa. Estou na
Pastoral da Sobriedade desde 2001,
comecei a trabalhar nessa área por
um problema familiar. Na época,
Valadares não oferecia nenhum serviço nessa área, então, busquei o conhecimento em Curitiba. Foi quando
tive a oportunidade de me reerguer
e começar a ajudar outras pessoas.
Desde 2010, sou a coordenadora
Nacional da Pastoral da Sobriedade
e Presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas
Católicas (FNCTC). O meu sonho é
conseguir uma área de fazenda para
implantar uma comunidade terapêutica rural na região de Valadares,
pois já temos uma na área urbana.
Quem puder colaborar com a causa,
que oferece o acolhimento gratuitamente aos dependentes químicos,
existem várias formas: através de
uma palavra amiga ou doações. O
primeiro passo é fazer uma visita
para conhecer o trabalho no bairro
Santo Antônio. Basta ligar e fazer o
agendamento 3278-7011.
Revista – Como avalia o mercado
atual de Governador Valadares?
Ana – Como no Brasil, o mercado de
Valadares está cauteloso, mas temos
grandes redes e empresas sólidas que
sustentam o mercado e garantem a
economia valadarense.
Revista – Em razão do cenário
atual do país, o ano de 2015 tem
sido um ano que exige do empresário uma postura diferenciada
frente ao mercado. O que esperar deste primeiro semestre para o
setor?
Ana – Sou otimista por natureza. É
necessário ter cautela, mas continuar seguindo, sem medo. Dom Irineu diz
sempre que quem “tem medo de morrer,
morre de medo” e é a pura verdade.
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Lei de Limpeza Urbana sob
a ótica do comércio

Z

elar pelo uso consciente e
sustentável do meio ambiente há tempos deixou de ser
uma simples medida cautelar, para
tornarem-se ações urgentes dos municípios. Com o intuito de gerir de
forma adequada os resíduos sólidos
urbanos, a Prefeitura Municipal de
Governador Valadares deu um importante passo, que irá impactar direta e indiretamente as empresas do
comércio.
Se você costumava colocar o
lixo em dias errados, mal acondicionado ou ainda depositava na calçada
sem uma lixeira apropriada, é bom
ficar atento! Ações como essas
serão passíveis de multa, conforme
prevê a Lei de Limpeza Urbana de
n° 6.485, em vigor desde 13 de fevereiro de 2014.
De acordo com a Diretora do
Departamento de Limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU), Juliana Alves, a lei
tem como objetivo provocar uma
mudança de hábitos na população
e garantir a correta separação e descarte dos resíduos. “A Prefeitura
ainda não estipulou uma data prevista para dar inicio à aplicação da

Lei, pois a primeira ação tem sido
conscientizar as residências e o comércio, através de visitas e orientações educativas. Somente, em um
segundo momento, as multas serão
aplicadas”.
Ao empresário do comércio,
vale ficar atento a algumas situações, é o que reforça a Diretora
Juliana. “Para esse público, será
exigido que o resíduo apresentado
esteja, obrigatoriamente, acondicionado em sacos plásticos; o lixo
deve ser depositado no passeio público sempre após as 18h; e as lixeiras devem estar de acordo com
o tamanho determinado conforme a
Lei”, destaca, afirmando ainda que
os papéis picados que algumas lojas
fazem uso para chamar a atenção de
clientes também estão com os dias
contados. A empresa que for flagrada jogando esse tipo de material nas
calçadas será autuada.
Em razão de tantas fiscalizações a que os empresários já estão
sujeitos, alguns lojistas demonstraram preocupação. Sob a ótica do
empresário Flávio Carvalho Neto,
é necessário um trabalho de consci-

entização e maior divulgação sobre
a Lei. “Acho que deveria ser mais
divulgado para poder atingir a população, pois senão, vamos acabar
sendo informados à base de autuação, e não pode ser assim. Essa Lei
tem que ser educativa e não punitiva”, ressalta.
Os valores das multas são
atribuídos de acordo com a gravidade de cada infração, e em caso de
primeira e segunda reincidência, a
multa será aplicada em dobro e em
triplo. As penalidades variam entre
advertência, multa, apreensão, suspensão do exercício de atividade
causadora da infração por até 90
dias e a cassação do documento de
licenciamento previsto na lei. As
multas estão em Ufir e o não pagamento dentro do prazo estabelecido
é transformado em título executivo
de dívida ativa. Dos atos da Administração decorrentes da aplicabilidade dessa lei, caberá recurso
dirigido à Prefeitura de Governador
Valadares no prazo de 10 dias, contados da autuação respectiva.

Art. 17 - V – Deixar de manter limpas as partes livres em logradouro público, reservadas ao trânsito de pedestres e
veículos, recolhendo detritos, terra ou qualquer outro material oriundo de sua atividade.

400 UFIR

Art.37 - II – Deixar de retirar, imediatamente, carga e material, descarregados em logradouro público.

200 UFIR

Art. 18 - II – Deixar o responsável pelo estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, com frente para logradouro
público, de manter permanentemente limpo o passeio frontal ao respectivo estabelecimento, efetuando a varrição e o recolhimento dos resíduos.

53 UFIR

Art.17 - IV – Deixar de remover os resíduos e materiais dispersos em logradouros públicos oriundos de suas atividades
e de promover a varrição dos locais públicos atingidos.

400 UFIR

Art. 22 – Deixar o feirante, expositor ou organizador de recolher e acondicionar os resíduos de sua atividade, para fins de coleta e transporte, imediatamente após o horário estipulado pelo órgão competente, para encerramento das atividades diárias.

143 UFIR

Art.50 - VIII – Dispor os resíduos da construção civil em encostas, corpos d’água, lotes vagos, e bota-fora não autorizados pelo poder público e em áreas protegidas por lei.

1600 UFIR

De acordo com o Decreto Nº 10.142, de 4 de fevereiro de 2015, os valores que na legislação do município de Governador Valadares
estejam expressos em UFIR, serão convertidos em real no exercício de 2015 pelo fator R$ 2,7122

ENQUETE
Eu não tenho nenhuma informação de nada. Não
passou ninguém
avisando, não
falaram nada.
Poderia haver um
manual com as multas, as regras,
com os nossos direitos e deveres.
Ficaria muito mais fácil para eles e
pra gente. Eu sei que não é correto
colocar o lixo antes das 18h e não
devemos colocar nada que possa
atrapalhar a calçada. Por exemplo,
jogar papel no chão, pelo perigo de
algum pedestre escorregar.
Elisabeth Paula Schinaider
Gerente Comercial
Já ouvi falar sim.
São as normas
que determinam o horário
de descarte do
lixo e a forma de
acondicioná-lo.
Recebi a visita dos fiscais do Município. No que se refere às multas,
acho que deveria ser revisto. Tem
que haver um tempo hábil pra gente

O que você sabe sobre
a Lei de Limpeza Urbana?

recorrer, mesmo que já tenha sido
informado, está muito longe da
nossa realidade o prazo exigido,
precisaríamos de um tempo hábil
para recorrer. Pra mim, isso é só
uma maneira de arrecadar mais
impostos e recursos para o estado,
porque, não volta pra gente nenhum
benefício. Contra eu sou, mas se
uma vez for aprovada, tem que ser
analisada a questão de horários,
valores, prazos estabelecidos.
Raquel Teixeira Lima
Gerente Comercial

Conhecemos
a lei. Umas
das principais
regulamentações
é com relação à limpeza
das calçadas
principalmente
em frente da loja. No ano passado,
recebemos folhetos informativos,
com a definição das regras e de
como agir diante da lei. E assim,
a gente tem feito. Eu acho bem
interessante, pois quando o Centro
não é bem cuidado, acaba ficando
muito feio.

Ainda não ouvi
falar dessa lei. Eu
considero interessante, mas acho
que deveríamos
ser mais bem
informados. Ainda
bem que estamos
trabalhando direito e seguindo as
normas, mas não fomos informados
oficialmente. Vocês vieram fazer
uma entrevista e estamos tomando
conhecimento agora.

Elisangela Ferreira
Gerente Comercial

Gisele Carmelita Viana Nunes
Gerente Comercial

Paula Bragatto Ribeiro
Empresária

Na verdade, o
fiscal da prefeitura esteve aqui
e alertou que o
lixo só pode ser
colocado após
as 18h. E nós até
já colocávamos
antes, agora com
a lei o cuidado redobrou. Sou a
favor dessa lei.
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Eis
a
questão!
COMO SOBREVIVER À CRISE?
E

m tempos de crise, sobreviver sem sofrer grandes
impactos é tarefa para os
empresários com perfis diferenciados e você pode ser um desses. A
Revista Sindicomércio preparou
uma análise 360º acerca das principais áreas que afetam os negócios:
gestão, departamento financeiro e
marketing. Afinal, como atravessar
essa tempestade sem perder receita
e clientes? É possível identificar
oportunidades nas adversidades?
Na palestra apresentada por
César Souza, considerado referência no tema liderança no Brasil,
durante o 31º Encontro Nacional
dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 2015 com o tema “Reflexão
Estratégica: como se preparar para
o novo ciclo 2015-2018”, o palestrante chamou a atenção para os
principais sintomas que indicam

posturas erradas dos empresários
em épocas de crise: busca de desculpas, individualismo, receios,
medos, comodismo, desistência,
improvisação, síndrome de vítima
e falta de foco.
Por outro lado, abordou os
sinais que refletem o sucesso:
proatividade, ousadia, inovação,
fidelização do cliente, simplicidade e pragmatismo, celebração e
reconhecimento da equipe, foco na
solução e atitude. Para ele, o desafio é colocar o cliente no centro do
seu organograma. “ A estratégia é
fazer “clientividade”. Sabe o que
leva um cliente deixar de comprar
em uma empresa? Atendimento
inadequado. E sabe o que mais irrita um cliente no relacionamento
com a empresa? Mau atendimento
(pessoas despreparadas), mentira
(não cumpre o que promete), arrogância e demora. As pessoas se

esquecerão de certos problemas.
Esquecerão o que você fez. Mas
jamais perdoarão como você as
tratou”.
Na ocasião, o palestrante
César destacou ainda a necessidade de o empresário exercitar
a auto-liderança: ser coerente dizer, mas fazer; aprender a gerir o
tempo; ser o exemplo; possuir um
auto-desenvolvimento; inteligência emocional e um equilíbrio nas
dimensões da vida (saúde, família,
religião, realização financeira, participação na comunidade, causa social e relacionar-se com os amigos).
Para saber como colocar em
prática esses e outros conceitos,
confira abaixo uma “espécie” de
Manual de Sobrevivência à Crise
sob o olhar de especialistas da área.

Finanças
Para o Administrador de Empresas e professor da Universidade Vale do Rio Doce (Univale),
Fabrício Gonçalves, no momento
de crise, um lema forte que a gente
deve inserir como meta é agressividade. “Se nós formos parar para
ficar pensando na crise, a gente vai
perder tempo, ao invés de pensar o
que devemos fazer para a empresa
funcionar. Em momentos de instabilidade financeira, é necessário
ter agressividade, mas também
cautela. É o melhor momento para
se ter as oportunidades”.
Planejamento é a palavrachave dentro de uma organização,
independentemente de ser momentos de crise ou não. “As empresas
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que conseguem criar oportunidades em momento de crise são
aquelas que antes da crise já estavam planejadas e organizadas,
com a situação financeira equilibrada. Eu acredito muito em visão
de comércio, mercado e campo. A
população brasileira hoje, está em
crise, mas tem dinheiro. Ao contrário do que foi a crise financeira
dos Estados Unidos há algum tempo, em que o sistema hipotecário
todo quebrou, as pessoas não tinham dinheiro. Isso sim é crise.
Através do planejamento financeiro, a gente consegue até antecipar quais situações adversas podem acontecer daqui a 6, 8 meses
ou até 1 ano”.

Dica: não faça grandes investimentos. Faça investimentos
com retornos imediatos para
que esses retornos não sejam prolongados durante o
período. Planeje para que você
possa conseguir vencer.

gestão de pessoas
Para a Psicóloga Organizacional, Mestre em Administração, Jaqueline Silveira, a gestão
de pessoas de qualidade, ou melhor, dizendo: gestão de pessoas
com qualidade, é promover ações
que minimizem os problemas que
envolvem o estresse e gerar um
ambiente sadio para que os funcionários possam trabalhar com
tranquilidade, gerando conforto e
produtividade
Uma empresa pequena, muitas vezes, é influenciada por amadorismos e poucos recursos. Para
esse público, investir em gestão
de pessoas também é essencial.
“É importante que as pequenas
empresas cuidem de seus produtos/serviços, mas não deixem em
nenhuma hipótese de cuidar de
quem faz parte dela. Investimento
em treinamento, oportunidade de
carreira, um pacote de salários e
benefícios atrativos e reais, uma
gestão participativa e madura
para liderar pessoas, recursos
tecnológicos atualizados para realizar as atividades e auxiliar na
qualidade de vida, na redução de
conflitos e insatisfação. Isso, feito
de forma séria, traz resultados
muito satisfatórios para todos:
empresa, funcionários e clientes”.
A crise atual pode impactar
diretamente no desempenho de
micro e pequenas empresas. Em
Governador Valadares, como a
cidade possui uma característica
forte de empresa familiar, é necessário ficar atento. “Empresas
familiares devem estar ainda mais
atentas a esse movimento do mercado. As empresas nesse formato
só sobreviverão (as que ainda estão no mercado) se profissionalizar os processos (maquinários,
softwares de gestão, insumos...),
mas, sobretudo profissionalizar
os processos de gestão de pessoas
no que tange a atrair, desenvolver e manter funcionários. Aquela
história de “este aqui está comigo
desde moleque... ele é um faz tudo
aqui... é meu braço direito...” tem
que dar lugar ao funcionário especialista e profundo conhecedor do
que faz, acadêmica e profissional-

mente falando”, destaca.
Nesse processo de redução
de gastos, o corte de pessoal é uma
das primeiras tentações do empresário, uma vez que a folha de
pagamento é o que mais pesa nas
contas, mas para a psicóloga organizacional, isso é um erro. “Reduzir gastos fazendo demissões é
algo muito utilizado, ainda, pelas
empresas. Muitas vezes feito de
forma errônea e sem uma avaliação pormenorizada de onde estão
os pontos que realmente podem ser
trabalhados para reduzir custos. O
que acontece é que demissões mal
feitas e mal conduzidas podem levar a uma desmotivação dos funcionários que ficam, gerando um
problema maior para a empresa”.
Para ela, as crises podem ser
oportunidades ímpares para avaliar
os processos, os “gargalos” para
manter-se e até mesmo buscar novas formas e alternativas de ofertar produtos e serviços. “A gestão
é justamente o processo de otimizar custos e resultados a partir
de ações que gerem um ambiente
onde a empresa possa entrar e
permanecer no mercado saudável.
Para isso, em geral, torna-se necessário o investimento em capacitação de seus gestores e de seus
liderados, para que exerçam suas
atividades satisfeitos e com sentimento de realização, pertencimento e parceria”.

Dica: não fique “refém” de funcionários. É comum ver empresas que contam com mão de
obra não qualificada, perdendo
clientes e mercado, mas com
medo de ter que demitir ou cobrar o desenvolvimento de um
funcionário que já não atende ou
não quer se adequar às novas
demandas.

MARKETING
Uma matéria elaborada
pela Fecomércio MG trouxe o
Marketing em destaque como ferramenta de sobrevivência à crise.
A palavra “crise” carrega consigo um peso que, muitas vezes,
pode ser bem mais prejudicial do
que a própria crise em si. Alguns
pontos que precisam ser analisados
antes de se reduzir investimentos
nessa área, que tem importância
vital para a saúde financeira da sua
empresa.
Se as pesquisas indicam
que o consumidor está cauteloso
e, por isso, compra menos, a falta
de incentivo, de campanhas e de
argumentos que o convençam sobre o valor do seu produto ou serviço fará esse medo aumentar. O
marketing exerce um papel fundamental principalmente em momentos como esse, pois, se o consumidor não vê o seu produto e não se
inteira sobre os benefícios dos seus
serviços, é pouco provável que ele
o procure espontaneamente.
O senso comum mostra que
não é só o consumidor que age
com cautela. Nas empresas, o
setor de marketing é um dos que
mais sofrem devido ao corte de recursos em tempo de instabilidade
econômica. Se analisar sob outro
ângulo, contudo, você perceberá
que o caminho está livre e que esse
pode ser um bom momento para a
sua empresa se destacar entre os
concorrentes. Uma campanha bem
planejada e bem segmentada pode
ser uma ferramenta para impulsionar as vendas. Pense nisso.
Dica: momentos de crise também deixam espaço livre para
novas ideias. Aqui, aparece uma
nova oportunidade para repensar
o planejamento estratégico do
marketing. Quem sabe essa não
era a força que você precisava
para redescobrir seu modo de se
comunicar com o público? Incentive sua equipe de marketing a
usar a criatividade com os recursos e ferramentas disponíveis.
Você pode se surpreender com os
resultados.
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O comércio no cenário energético

A

situação político-econômica brasileira atual não está
nada animadora. Não é
novidade a necessidade do ajuste
fiscal e a reconstrução de pilares
econômicos, essenciais para uma
possível retomada do crescimento
do país. No entanto, os desafios
serão maiores do que o previsto.
Questões relacionadas à economia
mundial, crise política interna e
escassez hídrica e energética impactam diretamente o mercado
brasileiro e podem agravar essa
situação.
Em janeiro deste ano, a geração de energia não foi suficiente
para atender à demanda em momentos de pico e 11 Estados além
do Distrito Federal ficaram sem
luz suficiente. Estamos enfrentando um verão seco com níveis dos
reservatórios abaixo do desejado,
muitos operando no volume “morto”, implicando em uma possível
piora quando chegar a estação
seca. Projetos para ampliação da
oferta de energia não são de rápida
implementação e atrasos nas obras
para geração e transmissão pioram
o problema.
Em 2012, o governo federal
anunciou, por meio da Medida
Provisória (MP) 579, um conjunto
de medidas para o setor elétrico,
voltado para a renovação das concessões dos serviços de geração,
transmissão e distribuição de e14

nergia em um momento de alta
demanda e baixa oferta energética.
Apesar da ideia de utilizar concessões para fazer investimentos
futuros, não houve acordos com
todas as geradoras e, com isso, a
oferta das distribuidoras foi reduzida, obrigando-as a recorrer ao
mercado spot (aquisição em um
prazo curto de uma remessa única
e por tempo limitado de energia),
fato que ampliou consideravelmente os custos.
Diversas medidas estão sendo adotadas para que ocorra uma
redução tanto no consumo de água
como no de energia elétrica, como
tarifas de preços diferenciadas e
campanhas de conscientização entre a população.
O consumo de energia elétrica no comércio mineiro representa em torno de 1,4% do total
brasileiro. Por mais que a atividade comercial ao todo não seja
altamente dependente da energia
quanto outros setores da economia, a falta desse insumo pode
trazer graves consequências para
os empresários do setor. Cortes repentinos ou racionamento podem
afetar diretamente estabelecimentos de atividades com comércio
de bens perecíveis que necessitam
de refrigeração para que não haja
perda de produtos.
Por isso, a área de Estudos
Econômicos da Fecomércio MG

aconselha que os empresários avaliem as condições dos estabelecimentos e tracem estratégias considerando, por exemplo, o uso de
energia alternativa nas empresas.
Já que os riscos existem, por que
não se prevenir e analisar a viabilidade de um gerador enquanto o
mercado desse produto não sofre
de demanda aquecida e eleve os
custos? A mudança de hábito e a
prevenção são excelentes estratégias para os empresários do setor
do comércio de bens, serviços e
turismo, uma vez que a conta de
luz está mais cara e o racionamento compulsório ainda não foi descartado pelo governo.

Luana Oliveira

Supervisora de Estudos
Econômicos da Fecomércio MG
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Os 5 Pecados
da Gestão de Estoque

C

onfira o que fica proibido
na gestão de estoque para
conseguir manter uma boa
logística.
Trabalhando por muitos
anos como executivo no varejo
de moda, descobri a principal
questão em uma economia apertada: saber como equilibrar
o comportamento do consumidor e o estoque. Para se manter
de acordo com as exigências do
cliente e conduzir a tomada de
decisão para uma operação eficiente, qualquer empresa voltada
para a venda de bens precisa se
preocupar com uma boa gestão de
estoque. O sucesso começa aqui.
Está mais do que na hora de
remapear a estratégia e direcionar toda a cadeia para giros que
considerem aspectos previsíveis,
como as sazonalidades, as novas
exigências do mercado e o humor
do brasileiro diante das incertezas
da economia. Sim, sei que não é
nada fácil, mas separei aqui os
cinco pecados básicos da gestão
de estoque, que, se considerados
constantemente, ajudam muito a
otimizar recursos:
1. Perder de vista os 20% dos
produtos que representam 80%
da sua venda
Esse erro é fatal! A análise
periódica da demanda deve garantir que você tenha sempre em
estoque aqueles que são os carros-chefes de sua empresa e impulsionam o crescimento.
2. Perder o pico da sazonalidade
A culpa dessa perda, em geral,
infelizmente ainda recai sobre
atrasos do fornecedor, mas muitos erros ocorrem no processo
de compras. Monitore constantemente sua operação.
3. Negociar prazos e descontos
com fornecedores sem prever
atrasos e reajustes
Ainda existe no varejo a situação
de se mentir para o papel, o controle das organizações. Quando
a empresa faz o pedido fora do
timing ou em cima da hora, criase um ciclo vicioso de fingimen-

tos: a empresa finge que pediu a
tempo, o industrial finge que vai
entregar e você e as pessoas da
empresa fingem que vão vender.
Esse cenário impede que a cadeia
de confiança esteja estabelecida e
o risco de haver ruptura de mercadorias (quando falta o produto
na loja no ato da compra) fica
muito alto. Em geral, esse número, hoje, gira em torno de 20%.
4. Não alimentar continuamente
as lojas com itens básicos
Eles podem não ser o motivo
pelo qual a loja existe, mas sempre vendem. No mercado de
moda, por exemplo, o consumidor sempre estará de olho numa
boa camiseta branca, na legging
preta, no short jeans.
5. Não se antecipar
Não improvise na gestão de estoque, nem espere as coisas acontecerem! Seja analítico e corajoso
para cortar o custo desnecessário
sempre, que não agrega valor ao
negócio. E tenha na gaveta mental
estratégias de reação rápidas para
estar à frente. Varejo é detalhe.

Pedro Barcellos Janot
Marinho é membro do Conselho
da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, graduado em Administração
de Empresas pela Faculdade
Cândido Mendes (RJ), pósgraduado em Recursos Humanos
pela PUC-RJ e possui MBA em
Negócios pelo IBMEC
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Inovações Sociais no plano econômico

O

empresariado do setor do
comércio de bens, serviços
e turismo apoia as medidas adotadas pelo Governo, para
reduzir a despesa pública e eliminar o déficit primário nas contas
do Tesouro Nacional. Entretanto,
algumas inovações, na área social,
merecem ponderações, inclusive
quanto à oportunidade e o efeito
prático para o Tesouro Nacional.
Uma dessas inovações diz
respeito ao seguro-desemprego e
foi introduzida pela Medida Provisória n°665, de 30/12/14. O seguro-desemprego tem fonte mais
remota no art.157, inciso XV, da
Constituição de 1946, que, ao tratar
da ordem econômica e social, enumerou diversos preceitos orientadores da legislação do trabalho e da
previdência social, entre os quais
a previsão da “assistência aos desempregados”. Todavia, o segurodesemprego somente foi criado no
contexto do “Plano Cruzado”, no
Governo Sarney. O Decreto-lei n°
2.284, de 10/3/86, no art. 25, instituiu o “seguro-desemprego, com
a finalidade de prover assistência
financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa ou por
paralisação, total ou parcial, das
atividades do empregador”.
Por sua vez, a Constituição
de 1988 incluiu, entre os direitos
sociais, o direito do trabalhador
ao “seguro-desemprego, em caso
de desemprego involuntário” (art.
7°, inciso II), e, em seu art. 239,
estabeleceu a fonte de recursos
para o financiamento desse benefício social, qual seja, o produto das
Contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP). Em
outras palavras, a Carta de 1988
fez cessar um benefício concedido
a todos os trabalhadores e a todos
os servidores públicos, para beneficiar os trabalhadores desempregados. Com o referido fundamento
constitucional, a Lei n° 7.998, de
11/1/90, regulou o “Programa do
Seguro-Desemprego”, segundo o
qual passou a ter direito ao bene-

fício “o trabalhador dispensado
sem justa causa” que houvesse
recebido salários, “nos seis meses
imediatamente anteriores à data da
dispensa” (art.3°).
Agora, pela Medida Provisória n°665, de 30/12/14, estipulou que terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador
dispensado sem justa causa, que
tenha recebido salários relativos
a pelo menos 18 meses, nos 24
meses imediatamente anteriores
à data da dispensa, “quando da
primeira solicitação”, e a pelo menos 12 meses nos últimos 16 meses
imediatamente anteriores à data da
dispensa, quando da segunda solicitação, e a cada um dos seis meses
imediatamente anteriores à data da
dispensa, quando das demais solicitações”. As modificações introduzidas no seguro-desemprego importarão na redução da despesa do
Fundo de Amparo ao TrabalhadorFAT, por sua vez alimentado, como
acima mencionado, pelo produto
das Contribuições pagas pelos empregadores em geral, ao PIS e ao
PASEP, mas não reduz a despesa
do Tesouro Nacional, que seria o
objetivo das medidas do Governo.
Relativamente ao auxíliodoença, a M.P. n° 664, de 30/12/14,
ampliou, de 15 para 30 dias, o prazo em que “caberá à empresa pagar
ao segurado empregado o seu salário integral”. Por conseguinte,
a inovação importa em redução
da despesa à conta da Previdência Social e elevação do ônus do
empresariado e empregadores em
geral. Essa medida também não
se coaduna com o objetivo maior
de redução da despesa do Tesouro
Nacional, uma vez que a Seguridade Social (Previdência Social,
Assistência Social e Saúde) é financiada pela receita vinculada da
Cofins e da CSLL. Tal medida caberia numa reforma da Seguridade
Social e não no plano econômico
do Ministro da Fazenda.
Merece menção, igualmente,
a modificação pretendida pela
M.P. n°669, de 26/2/15 (devolvida
ao Executivo pelo Presidente do
Senado Federal e transformada

em projeto de lei, a ser votado
em regime de urgência), qual seja
a de elevar, de 1% para 2,5% e
de 2% para 4,5%, a contribuição
previdenciária dos empregadores
optantes pela incidência sobre a
receita bruta, em lugar da incidência sobre a folha de salários, alteração essa que, segundo o Ministro
Joaquim Levy, teria gerado uma
despesa de R$25 bilhões para o
Tesouro Nacional.
É evidente que a transferência da folha de pagamento, como
aprovada em 2011, foi uma ideia
infeliz e contraproducente. Mas a
solução adotada agora, para corrigir aquela “brincadeira grosseira”,
também não foi inteligente, eis
que, desnecessariamente propôs
uma brutal elevação da carga tributária, desagradando todo mundo e
criando forte reação contra o conjunto das medidas propostas pelo
novo Ministro da Fazenda. Seria
muito mais lógico extinguir a opção atual e voltar simplesmente ao
regime anterior, em que toda contribuição previdenciária patronal
incide sobre a folha de pagamentos. Ainda é tempo para promover
a correção mais adequada.
Cabe acrescentar que o governo está deixando passar a necessária limpeza da folha de pagamentos de contribuições que nada
têm a ver com o salário dos trabalhadores, como é o caso das contribuições ao INCRA e ao SALÁRIO
EDUCAÇÃO.

Antonio Oliveira Santos

Presidente da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)
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Guerra fiscal: e-commerce e ICMS

A

“Guerra Fiscal” vivenciada
Face aos problemas advindos
entre os estados brasileiros
dessa nova realidade, os estados
vai ganhar novos contormais prejudicados levaram a disnos no que diz respeito à venda de
cussão para o Conselho Nacional de
produtos pela internet, o chamado
Política Fazendária (Confaz), utilie-commerce.
zando como fundamento o acordo
Atualmente, a Constituição do
entabulado para os casos de venda
Brasil estabelece a seguinte forma de
de automóveis pela internet, mas
recolhimento/distribuição do Imposnão tiveram êxito.
to sobre Circulação de Mercadorias
Face à latente “Guerra Fiscal” e
e Serviços (ICMS) nas operações indesarmonia entre os estados, o Conterestaduais: o Estado produtor terá
gresso Nacional está analisando a
direito a receber o valor referente à
PEC 197/2012, que pretende dar um
alíquota interestadual,
fim à polêmica.
já a unidade federativa
De acordo com a
As empreem que o bem será conPEC,
o estado de dessas que realizam a
sumido receberá a difetino da mercadoria ou
venda de produtos
rença resultante de sua
do serviço terá direito
alíquota interna e a in- pela internet se con- a uma parcela maior do
terestadual.
centram em poucos tributo se o consumidor
Todavia, conforme
final for pessoa física.
estados, em suma,
a legislação vigente, as
Segundo o texto, com
nos mais desencompras realizadas pela
o passar dos anos, o esinternet, mesmo que o volvidos e industri- tado do destino chegará
alizados”
consumidor esteja em
a receber 100% da tribuum estado diferente do
tação a partir de 2019,
estabelecimento comercial, são conda seguinte forma: 2015 - 20% para
sideradas como se estivessem sendo
o estado de destino e 80% para o esconcretizadas no comércio do ventado de origem; 2016 - 40% para o
dedor, no qual a tributação é devida
estado de destino e 60% para o essomente ao estado de origem. É imtado de origem; 2017 - 60% para o
portante destacar que essa sistemátidestino e 40% para a origem; 2018
ca é proveniente da Constituição,
- 80% para destino e 20% para a orielaborada em 1988. Na época, era
gem; a partir de 2019 - 100% para o
impensável o avanço tecnológico
estado de destino.
advindo com a internet e muito meA PEC 197/2012 foi aprovada
nos o impasse que surgiria entre esem segundo turno pela Câmara dos
tados, em função da possibilidade de
Deputados no início de fevereiro, e
se comprar produtos com essa ferraestá sendo analisada no Senado.
menta.
A “Guerra Fiscal” decorre pelo
fato de que as empresas que realizam
a venda de produtos pela internet
se concentram em poucos estados,
em suma nos mais desenvolvidos e
industrializados, que vendem para
todo o país. Assim, os lugares com
menores índices de industrialização acabam vendo uma possível
arrecadação de tributos, oriunda do
consumo de seus cidadãos, indo para
outros estados, uma vez que atualmente não recebem nenhuma fatia
da tributação proveniente das compras realizadas pela internet.
Segundo a E-Bit, empresa especializada em informações sobre
comércio eletrônico, o segmento
registrou faturamento de R$16 biMarcelo Morais
lhões somente no primeiro semestre
Advogado da Fecomércio MG
de 2014.
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m intercâmbio de ideias sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento do comércio e do sindicalismo patronal brasileiro
marcou o 31° Congresso Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSP).
O evento aconteceu em Maceió, no estado de
Alagoas, entre os dias 15 e17 de abril. O Congresso
reuniu em torno de mil pessoas, entre empresários, dirigentes executivos, assessorias jurídicas e profissionais do setor de bens de todo o país. O Sindicomércio
Governador Valadares foi representado pela gerente
executiva, Jaqueline Rocha e pelo diretor Evandro
Teixeira.
Neste ano, a 31ª edição abordou o tema “Guerreiros a serviço do desenvolvimento”, em alusão ao
folguedo de Alagoas - Guerreiros. Com o objetivo
de reforçar a condição de luta do empresário, sempre
pronto para enfrentar e vencer entraves como a alta
carga tributária, a pouca qualificação e estudo sobre
o trabalhador médio, além de ressaltar a falta de alto
investimento em infraestrutura e a baixa renda per
capita do brasileiro em relação a outros países. A programação contou com diversas palestras e reuniões,
abordando os principais pontos escolhidos por serem
de interesse do Setor do Comércio de Bens, Serviço
e Turismo.
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“Perspectivas para
o Comércio”
Mostrando um panorama sobre a atual situação da economia
brasileira, o Ph.D em business e
professor da FGV, Samy Dana, foi
o responsável pela Palestra Magna,
com o tema ‘Perspectivas para o
Comércio’
Samy Dana trouxe dados que
mostram o difícil momento em que a
economia do país vem atravessando
numa ‘maré descendente’ nos últimos 12 meses, e apresentou comparativos que justificam o porquê de
o Brasil crescer pouco e menos que
outros países do mundo.
O país, segundo o ranking da
GCI 2014-2015 (Índice de Competitividade Global), amarga o 57º lugar,
perdendo para países como África
do Sul, Chile, China e EUA, entre
outros, que estão bem distantes do
Brasil. Esse ranking é feito através
de um questionário respondido por
empresários de vários países através
do Fórum Econômico Mundial.
Dentre os problemas que são citados
pelo empresariado estão o ambiente
macroeconômico, as instituições,
infraestrutura, saúde e educação
primária.

“Dólar, taxa de juros e inflação deixam o cenário bastante
hostil para o empresário e isso é o
reflexo de uma política consistente
do governo de sinalização. Outro
problema grave é que quase nenhum
empresário confia nas instituições
brasileiras, exceto a imprensa ou
polícia. Na educação, por exemplo,
o país gasta muito, mas gasta mal.
A gente melhorou a educação, mas
em proporção aos outros países,
ainda estamos bem atrás”, comenta
Samy Dana.
Outro dado que chama a atenção é o calendário referente aos dias
de trabalho por ano que o brasileiro

precisa exercer para pagamentos
de tributos. O país aparece na data
de 31 de maio. “Dos 12 meses do
ano, o brasileiro trabalha em média cinco meses para pagar impostos, ou seja, 150 dias são para o
governo. Quando se compara com
outros países, o México, dois meses
e meio, assim como o Chile. Brasil só perde para Noruega, Bélgica,
Itália e França”.
Sobre a taxa de desemprego no
país, o índice de fevereiro e março
de 2015 chega a 5,9%. No entanto,
Samy Dana explica que esse não
é um percentual real, já que os dados são divulgados pelo governo
brasileiro e apenas são contabilizados aqueles que estão à procura de
emprego. “De cada 100 brasileiros,
44 não procuram emprego e não
entram nesses dados. Seja porque
estão na economia informal, ou
porque são dependentes de algum
tipo de programa social do governo
federal”, colocou o palestrante, que
considera o percentual razoável em
comparação a décadas anteriores.
Para o empresariado, Dana
ainda apresentou um quadro com a
evolução da taxa de juros e a inflação nos últimos meses no país e que
essa taxa faz o Brasil ocupar o 3º
lugar, perdendo apenas para o Iraque
e o Paquistão. “Em março de 2015,
a taxa de juros chegou a 12,35%,
enquanto a inflação acumulada dos
últimos 12 meses foi de 8,1%. Este
ano a inflação deve sair da meta
de 4,5% como o governo anunciou
e deve ficar em média de 6,5% ao
ano”.
Mas como o Brasil poderá
voltar a crescer? Segundo Samy
Dana, é preciso de uma aproximação maior do governo com os empresários. “O governo vem pecando
justamente pela falta de confiança.
Se os empresários não investem,
não há geração de renda, sem renda
ninguém consome, e assim geram
menos investimentos. É quase uma
profecia auto-realizada. O governo
não tem feito nada para ganhar a
confiança. O problema não pode
ser resolvido em um mês, mas pelo
menos deve assinalar que algo está
melhorando”, concluiu.

Sindicatos do comércio
redigem manifesto para
defender terceirização
e o fim da corrupção
No encerramento do Congresso Nacional foram divulgados dois
importantes manifestos dirigidos ao
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ao presidente
do Senado Federal, Renan Calheiros.
Nos documentos, os líderes
sindicais e empresariais do comércio manifestam o posicionamento
do setor em relação a dois temas que
estão na ordem do dia e têm grande
impacto para o País: o apoio ao Substitutivo ao Projeto de Lei 4.330/2004
e o repúdio aos atos de corrupção que
atingem o Estado brasileiro.
Falando em nome dos 999 sindicatos patronais do setor de todo o Brasil
e dos milhões de empresas representadas, a Carta de Apoio à aprovação do
Substitutivo ao PL 4.330/2004 defende
que o dispositivo “visa regulamentar
a prestação de serviços terceirizados
e as relações de trabalho deles decorrentes, garantindo segurança jurídica
aos contratados e respeito aos direitos
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores”.
A carta, assinada pelo presidente da Comissão Organizadora
do 31º CNSP e do Sindilojas Arapiraca, Wilton Malta de Almeida,
foi aprovada em plenária instituída
especificamente para debater essa
importante questão.
O outro documento, “atendendo
ao clamor dos participantes do evento”, postula que “sejam envidados todos os esforços para a criação de um
novo marco legal que estabeleça penas
rígidas aos envolvidos em crimes de
corrupção comprovados”.
O destino dos empresários em
2016 é Blumenau, cidade que irá
sediar o 32º Congresso Nacional de
Sindicatos Patronais do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo.

Fonte: 31cnsp adaptado
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Precos e
Produtos para o consumidor

Afixação de

A

partir desta edição, a Revista Sindicomércio apresentará uma série de reportagens
sobre “Afixação de Preços e Produtos para o consumidor” ao longo de
três edições, cujo objetivo é orientar os empresários do comércio de
bens e serviços sobre as maneiras
mais corretas de informar o preço
ao consumidor, objeto de diversas
reclamações, passíveis de multa e,
até mesmo, interdição do estabelecimento. As informações que serão
publicadas são fruto de uma cartilha
elaborada pelo Procon MG e pela
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomércio).

Ostensiva: a informação deve ser
fácil e imediatamente vista pelo
consumidor, sem a necessidade de
qualquer esforço para a sua visualização.
Preço à vista: é aquele que deve
ser pago de uma só vez, finalizando
o ato de pagamento no momento
da compra (o consumidor, depois
desse momento, não tem mais obrigações a cumprir perante o estabelecimento comercial).

Preço parcelado ou a prazo:
é aquele que, seja por concessão de
crédito ou financiamento, é pago de
forma parcelada ou em momento
posterior ao ato da compra. Deve se
informar, junto ao preço à vista, o
Como deve ser a informação
valor total a ser pago com o parcedos preços ao consumidor?
lamento, o número, a periodicidade
Correta: a informação deve ser e o valor das parcelas, os juros e os
verdadeira e, de forma alguma, eventuais acréscimos e encargos
pode enganar o consumidor.
que incidirem sobre o valor do financiamento ou parcelamento.
Clara: a informação deve ser fácil
e imediatamente percebida pelo a) Direta ou Impressa na
consumidor, sem nenhuma neces- própria embalagem – Por meio
sidade de análise ou contemplação de etiqueta ou algo similar, o preço
mais aprimorada.
é afixado diretamente no produto
exposto à venda.
Legível: a informação deve ser
fácil e imediatamente compreen- b) Código Referencial – É feita
dida pelo consumidor, sempre con- pelo conjunto de números ou cores
siderando as circunstâncias sobre a vinculado aos produtos e serviços
apresentação e oferta do produto ou que têm o correspondente preço
do serviço.
em tabela específica.
Precisa: a informação deve ser
prestada de uma maneira que não
deixe dúvida sobre qual produto ou
serviço ela se refere e sem nenhum
obstáculo visual.
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c) Código de Barras – O preço
é informado por meio de código de
barras, disponibilizando-se na área
de vendas equipamentos de leitura
ótica, para a consulta do consumidor.

d) Relação de Preços – Utilizada somente quando impossível a adoção das modalidades
anteriores, a relação de preços
consiste em tabela na qual são
inseridos os nomes dos produtos
e serviços e respectivos preços.
Como definir a melhor modalidade de se informar o
preço?
Nas vitrines, qualquer modalidade pode ser escolhida, ressaltando que devem garantir a precisão, clareza e evidência.

Importante!
• É considerado similar à etiqueta qualquer meio físico que
esteja unido ao produto e que
gere efeitos visuais equivalentes,
tais como letreiros e rótulos;
• Independentemente da forma
de afixação escolhida, o objetivo
principal da lei é garantir que o
consumidor visualize o preço
sem ajuda do comerciante;
• Caso o valor informado na etiqueta, código referencial ou de
barras ou na relação de preços
seja divergente daquele cobrado
no ato da compra, é direito do
consumidor pagar o menor.
• Para consulta de preços pelo
consumidor, devem estar disponíveis equipamentos de leitura
ótica em perfeito estado de funcionamento.
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Novos tempos para as

U

ma velha conhecida dos lojistas está se reinventando
para continuar mantendo o
seu lugar de destaque no comércio
e entre os consumidores. A vitrine
(ou vitrina) é o principal chamariz
de clientes que passam todos os dias
pelos milhares de estabelecimentos
comerciais espalhados pelo Brasil,
mas também precisa acompanhar a
evolução das transações de compra
e venda do mundo moderno.
Com consumidores cada vez
mais exigentes, que pesquisam
preço, comparam a concorrência e
buscam informações sobre produtos, os comerciantes devem levar
em conta novas formas de atração e
retração de clientes – e a vitrine faz
parte do pacote. “A loja que expõe
seus produtos de forma ordenada,
limpa, atraente e com a comunicação adequada passa a ter vantagens
em relação às demais, chamando
mais a atenção dos seus clientes”,
afirma Fátima Lourenço, especialista em Visual Merchandising e Vitrinismo e coautora do livro Vitrina
- Veículo de comunicação e venda,
publicado pela editora Senac São
Paulo.
Segundo Fátima, os consumidores procuram nas lojas muito
mais do que mercadorias: buscam
um tratamento personalizado. “Os
clientes procuram ser valorizados
no ambiente comercial, assim também como no tratamento recebido,
porque hoje os consumidores dão
importância à experiência de compra. As pessoas estão cada vez mais
bem informadas e, portanto, exigentes, tendo em vista a diversidade de
ofertas, produtos e serviços oferecidos pelo comércio”, explicou a especialista.
Para integrar a vitrine a esse
modelo mercadológico, é preciso
modificar a forma como ela é pensada, considerando-se não somente
a vitrine tradicional, mas a loja em
geral. “Por meio de estudos, constatou-se que a vitrine é responsável
por 70% das vendas de um esta-

belecimento. Ela estimula a compra,
exibe a mercadoria, estabelece a
identificação entre os seus valores
e os do consumidor, informa e possibilita o conhecimento e o reconhecimento do produto”, diz Renata
Pedron, professora do Senac Novo
Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
É cada vez mais frequente a
procura por cursos profissionalizantes por parte de lojistas, gerentes
e outros profissionais que querem se
aprofundar na criação de vitrines.
O Senac é referência na oferta de
cursos relacionados a Vitrinismo e
Visual Merchandising em oito estados brasileiros – sejam cursos de
curta duração ou módulos integrantes de outras áreas, como Moda e
Design de Interiores. De janeiro a
agosto de 2014, quase 500 alunos
se inscreveram em cursos de curta
duração em todo o Brasil. “Há uma
procura maior a cada ano, e isso é
muito bom. Acredito que os lojistas
e empresários estão percebendo a
diferença desse profissional em seu
estabelecimento”, completou Renata.
Com o alinhamento entre a
percepção do consumidor e a mensagem a ser transmitida pelo estabelecimento, as vitrines devem
continuar com seu espaço garantido
no comércio brasileiro. “Uma boa
vitrina exige técnica, dinamismo,
intenção e principalmente atenção
ao atendimento da finalidade comercial. O segredo dessa atratividade está na capacidade de manter
viva a novidade da imagem, quer
na questão institucional, quer nas
questões estética, cultural e artística”, conclui Fátima Lourenço.
Novas tendências
Com novos consumidores,
vieram novas formas de chamar
a atenção. As tendências atuais
incluem
materiais
recicláveis,
reaproveitamento e criatividade.
“Muitos lojistas estão recorrendo a
materiais sustentáveis para a elaboração de suas vitrines, como, por e-

xemplo, galhos de árvores, cadeiras
e mesas antigas, caixas de frutas reutilizadas, revistas, escadas de madeira (com pinturas diversas e formas diferentes de utilizá-la, como,
por exemplo, para expor sapatos e
pendurar cabides), pallets, entre outros”, afirmou a professora Renata
Pedron. Pensar em utilizar os outros
sentidos além da visão (olfato, paladar, tato e audição) também é uma
tendência e uma forma de manter o
mercado mais competitivo.
“O espaço expositivo deve não
somente ‘mostrar’ o produto, mas
também ‘informar’, de maneira direta, clara e objetiva, o conceito, a
marca, a qualidade e o preço, com
uma mensagem agregada a esse
produto”, reforça Fátima Lourenço. “É importante, também, que a
exposição seja valorizada com recursos promocionais, criando-se
uma atmosfera adequada, pois a
produção torna a apresentação mais
encantadora e, consequentemente,
atraente”, finaliza a especialista.
Para quem deseja seguir nessa
carreira, Renata explica que o profissional precisa conhecer suas funções
e as técnicas das vitrines, entender
sobre o comportamento de consumidor, conhecer as Leis (a precificação
é obrigatória em todos os produtos
que estão na vitrine, por exemplo),
entre outros atributos. “Os conhecimentos que o aluno adquire em um
curso de vitrinismo incluem noções
de marketing e merchandising, passando à evolução e à história da vitrine. Ele também aprende sobre iluminação, funções e tipos de vitrina e
técnicas de exposição, trabalhando
dentro das proporções e regras de
composição”, informa Renata.
Fonte: CNC
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Sesc: a transformação
social na prática

Atividades e serviços oferecidos em Governador Valadares mostram contribuição do Sesc para evolução
da qualidade de vida

Q

ual é o impacto de um
colégio que oferece educação gratuita e de qualidade? A resposta vai muito além
dos conceitos de Matemática,
Português e Ciências. No caso
da comerciária Gislaine Borges de Araújo Moreira, mãe da
Yasmin, que é aluna do Colégio
Sesc em Governador Valadares,
essa oportunidade significou uma
transformação total. A alimentação de toda a família foi repensada a partir da vivência na unidade de ensino, com prioridade
para alimentos integrais e frutas.
Além disso, após um recado da
professora, Yasmin foi avaliada
por um oftalmologista, que diagnosticou alto grau de miopia e
astigmatismo. Ela deveria estar
usando óculos há pelo menos três
anos.
Com essa descoberta e atendimento personalizado em projetos desenvolvidos pelo Colégio
Sesc, a menina conseguiu superar as dificuldades e alcançar
condições para seu desenvolvimento pleno, tanto na sala de aula
quanto fora dela. Quando se dirigiu a nós, Gislaine manifestou
um sentimento: gratidão. Mas,
na verdade, gratidão é o que nós
temos em relação a todas essas
pessoas que acreditam na nossa
proposta: oferecer produtos e
serviços de excelência aos trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo, seus dependentes e à população em geral.
Gislaine e sua filha Yasmin
são exemplos de que nossas ações
nas áreas de educação, saúde,
cultura, turismo, esporte e lazer
provocam uma transformação
humana e social na prática. E
estão longe de serem exemplos
isolados. Atuamos de forma inclusiva e democrática, sempre.
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Quem atesta isso é o barbeiro
João Evangelista Gonçalves, cujo
filho Eulálio participou de cinco
edições das Miniférias do Sesc.
O que faz dessa história ainda
mais especial é o fato de o garoto, que tem Síndrome de Down,
sentir-se totalmente integrado e
acolhido pela equipe. “Nunca
levei meu filho a um lugar em que
se sentisse tão bem. Vejo que ele
fica feliz e eu, automaticamente,
também fico feliz e satisfeito.
Percebo que ele é bem cuidado e
isso me deixa tranquilo. Um ponto importante é que o contato do
meu filho com as atividades contribuem para o desenvolvimento
dele e despertam o interesse por
cultura”, relata.
Colocar aqui a fala de pessoas como o sr. João e a sra.
Gislaine é a melhor forma, portanto, de tornar reais os resultados que buscamos alcançar diariamente. É para tornar melhor
a vida de famílias como a dos
pequenos Yasmin e Eulálio que o
Sesc existe.
Oferecemos, sim, lazer
saudável para pessoas de todas as
idades em nossos parques aquáticos, mas há também uma mudança diária e quase invisível acontecendo em nossas instalações todos
os dias. Uma mudança de vida, de
autoestima, de cidadania, de consciência do papel de cada um na
sociedade. Procure conhecer tudo
que o Sesc oferece em Governador Valadares e faça parte também
dessa transformação.
SESC GOVERNADOR VALADARES
Avenida Veneza, 877, Grã-Duquesa
(33) 2102-9800
(para agendar uma visita à sua
empresa, envie um e-mail para
josemota@sescmg.com.br)

Nério Júnior

Gerente Regional
Leste do Sesc
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Rede de Carreiras:

conectando talentos a oportunidades

C

om menos de um ano de
funcionamento, o portal Rede de Carreiras,
uma iniciativa do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, vem
cumprindo seu papel de auxiliar
aqueles que procuram uma vaga
no mercado de trabalho e os empregadores que buscam profissionais qualificados. A ferramenta
nasceu com o objetivo de integrar o Banco de Oportunidades
do Senac e o Banco de Empregos
da Fecomércio MG e contribuir
para o aumento da empregabilidade por meio da melhoria desses
serviços. Os resultados superam
as expectativas: já são mais de 22
mil currículos cadastrados desde
o lançamento da ferramenta, que
é totalmente gratuita.
Esse intercâmbio entre profissionais e empresas é positivo
para o crescimento e fortalecimento dos que atuam no comércio de bens, serviços e turismo.
Isso porque cerca de 80 mil alunos e ex-alunos do Senac, que
possuem formação focada para
atender às demandas do setor que

vão dos cursos de curta duração
à pós-graduação, além de outros
interessados, utilizam o serviço.
Por outro lado, são cerca de 711
mil estabelecimentos comerciais,
parceiros da Fecomércio MG,
que têm tido acesso, gratuitamente, aos currículos de candidatos interessados. O serviço é
utilizado também por empresas
de outros setores.
Em todas as regiões do
Estado, incluindo Governador
Valadares e cidades próximas,
foram cadastradas quase três mil
vagas de emprego, com ofertas
também para jovens aprendizes,
estagiários e pessoas com deficiência e reabilitados. Um grande
trabalho da equipe do Senac, que
investe em treinamento constante
dos colaboradores que estão nas
42 unidades onde a instituição
atua para que possam munir e atualizar o portal e ainda gerenciar
essas demandas, na capital e no
interior, auxiliando possíveis interessados em cadastrar seu currículo ou divulgar uma vaga.

Além disso, o portal conta
com áreas exclusivas com dicas
e informações importantes para
quem busca uma melhor colocação no mercado de trabalho.
Segundo o Sistema Nacional de
Emprego (Sine), no Brasil quase
quatro milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho,
entre julho de 2013 e junho de
2014, por meio de ferramentas
online. Em Minas foram 217.512
profissionais recolocados.
Os interessados em cadastrar vagas
e currículos devem acessar
www.rededecarreiras.com.br

Luiz Argolo

Diretor do Senac em
Governador Valadares
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