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Chegamos ao fim do ano de 
2015. Um ano extremamente 
desafiador para os empresários. 

Vítimas de tantas inconsistências po-
líticas e econômicas, que estão afe-
tando diretamente os seus negócios 
e levando-os a reinventar para não 
perder mercado. Foi um ano em que 
o comportamento dos consumidores 
também mudou. Em busca de um 
equilíbrio no orçamento, muitos pas-
saram a controlar os gastos, vendo-se 
obrigados a mudar certos hábitos de 
consumo.  

O reflexo desse cenário já vem atin-
gindo a confiança de alguns empresá-
rios para o Natal, data mais esperada 
pela classe empresarial. Diante do 
panorama macroeconômico, a data 
exigirá um esforço e dedicação ainda 
maiores dos lojistas para não perder 
vendas. E para auxiliá-los nessa mis-
são, a reportagem de capa da Revista 
Sindicomércio traz orientações de es-
pecialistas consagrados no marketing 
em Minas Gerais, com estratégias 
para encantar o seu cliente. 

Neste período de crise instaurada no 
país, a Revista Sindicomércio escla-
rece as principais dúvidas acerca do 
Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE), que permite às empresas com 
dificuldades financeiras reduzir a jor-
nada de trabalho, com diminuição 
proporcional de salários dos trabalha-
dores, por no máximo um ano. 

E para compreender como deve com-
portar a economia do país em 2016, 
trazemos nesta edição uma entrevista 
exclusiva com o comentarista da Glo-
bo News e colunista da Folha de SP, 
economista Samy Dana. 

A Revista Sindicomércio também re-
porta, em suas páginas uma análise 
sobre um problema que afeta signifi-
cativamente o comércio de Valadares: 
o comércio informal. Nesta edição, 
damos um destaque para os camelôs 
e ambulantes que comercializam ócu-
los. Uma prática que, além de con-
correr diretamente com o comércio 
varejista de artigos de óticas, ainda 
prejudica a visão. 

Inspirados no Movimento Compre do 
Pequeno Negócio do Sebrae, dedica-
mos nesta edição uma página para 
apresentar histórias de pequenos em-
presários valadarenses, moradores de 
áreas comercialmente fortes: Vila Isa, 
Jardim Pérola e Santa Rita.

Confira ainda o último capítulo da sé-
rie “Afixação de preços de produtos e 
serviços para o consumidor”. Nesse 
tópico, foram abordadas as principais 
condutas inadequadas utilizadas 
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pelas empresas e como é aplicada 
a fiscalização.

Nesta publicação, nos empenhamos 
também em apresentar histórias de 
sucesso. Para isso, nos inspiramos 
na vida do empresário Sebastião 
Andrade, proprietário da empresa           
Backstage, que completa este ano 
10 anos de atividade. 

A revista traz, ainda, entre outros 
assuntos de interesse, os efeitos do 
WhatsApp sob a ótica trabalhista; a 
Tributação do ICMS no setor ataca-
dista e um Perfil Econômico de Go-
vernador Valadares, com informa-
ções interessantes sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) da Região Vale 
do Rio Doce. 

Por fim, esta quinta edição marca um 
ano de circulação da Revista Sindico-
mércio. Na oportunidade, gostaria de 
agradecer a toda a equipe envolvida 
neste trabalho: à diretoria e aos cola-
boradores do Sindicato; à equipe da 
Fecomércio MG pelo zelo na elabo-
ração dos artigos, e principalmente, a 
todos os empresários que aceitaram 
compartilhar conosco suas histórias 
de vida e superação. A você, leitor, re-
ceba a nossa sincera gratidão! 

E para comemorar um ano de revis-
ta, a partir desta edição, inauguramos 
a coluna Social Business, criada para 
divulgar notas curtas sobre o comér-
cio local e sobre a atuação do Siste-
ma Confederativo da Representação 
Sindical do Comércio (Sicomércio) no 
Brasil, em Minas e em Valadares. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 
2016 repleto de bênçãos e realizações! 

Boa leitura!
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EXPEDIENTEO empresário                  
Sebastião Andrade 
comemora 10 anos            
da Backstage em           
Governador Valadares                               
e revela o segredo do 
sucesso da empresa.  
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IL
O Natal está batendo às portas e pela primeira vez desde 2004, a 

CNC prevê uma queda  nas vendas. Para os efeitos da crise não serem 
tão arrasadores, será necessário muito trabalho e dedicação por parte 
dos empresários para atrair e encantar os consumidores. Especialistas 
consagrados do marketing em Minas deram dicas preciosas. Confira! 
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EXPEDIENTE

POR MAIS DESENVOLVIMENTO
 NO VALE DO RIO DOCE

O Governo de Minas Gerais criou 
o conceito de Território de De-
senvolvimento. Para garantir a 

participação de todos, dividiu o Esta-
do em 17 partes, separadas por suas 
diferentes características. Em cada 
um desses Territórios, foi instalado 
um Fórum Regional, com reuniões 
presenciais que irão contribuir conti-
nuamente para o planejamento das 
ações de governo.

Na região do Vale do Rio Doce, 
a cidade escolhida para receber o 
Fórum foi Governador Valadares. No 
mês de agosto, foram realizadas duas 
primeiras etapas, com o objetivo de 
colher as demandas da região. Den-
tre as entidades que participaram 
ativamente com o envio e defesa das 
propostas, está o Sindicomércio, que 
como representante do Comércio Va-
rejista e Atacadista de Bens e Servi-
ços, solicitou melhorias nos Eixos de 
“Desenvolvimento Produtivo” e “Ino-
vação Tecnológica”; “Infraestrutura e 
Logística” e “Segurança Pública”. 

Para o diretor do Sindicomércio, 
Oldair Martins Soares Filho, a habili-
dade de ouvir de um governo é fan-
tástica, mas é de suma importância 
que as propostas reivindicadas sejam 
executadas. “As políticas públicas de 
um determinado governo são refleti-
das no planejamento e no orçamen-
to público. Ter participado do evento 
como representante do Sindicato foi 
um momento histórico. Estou apos-
tando e acreditando que as mudanças 
de fato ocorrerão”, destaca. 

Confira algumas das propostas 
que foram selecionadas em consenso 
por diversas entidades da região do 
Vale do Rio Doce e encaminhadas ao 
Governo Estadual:
• Parceria para a implantação do ter-
minal de integração de cargas (inter-

modal porto seco) em Governador 
Valadares;
• Criação de um programa regional 
de exploração de granito com políti-
cas que contemplem a qualificação de 
mão de obra local, e incentivos para o 
beneficiamento do produto no Terri-
tório do Vale do Rio Doce, com com-
pensação ao município extrator;
• Implantação em cada microterri-
tório do Vale do Rio Doce de uma 
agência de desenvolvimento para 
dar suporte na criação, implantação 
e execução dos diversos programas, 
projetos e ações estaduais e federais 
executados em nível local;
• Criação de um programa no Territó-
rio do Vale do Rio Doce de desenvol-
vimento para geração e distribuição 
de energia solar, com aproveitamento 
dos recursos minerais extraídos na re-
gião para construção das placas gera-
doras dessa fonte de energia.
• Projetos de incentivo à proteção de 
nascentes de recuperação, plantio em 
áreas degradadas;
• Gestão dos resíduos com implanta-
ção da coleta seletiva, compostagem 
dos orgânicos e redução dos rejeitos 
e geração dos resíduos de forma ge-
ral, com inclusão dos catadores de 
materiais recicláveis e acompanha-
mento técnico;
• Instalação de usina de reciclagem, 
construção e revitalização das usinas 
de triagem e compostagem de lixo nos 
municípios que compõem o Território.
• Inclusão do Território na área minei-
ra da SUDENE.

• Priorização da questão hídrica, com 
construção de barragens, caixas secas 
e topos de morros e áreas de recarga, 
preservação dos mananciais, revitali-
zação de rios e recuperação de matas 

ciliares, afluentes, Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs) e áreas degra-
dadas, garantindo a integração entre 
lavoura, pecuária e floresta, for-
talecendo os comitês de bacias e 
suas ações.
• Fortalecer, por meio de lei, o desen-
volvimento do turismo regional, atra-
vés dos circuitos turísticos, mantendo 
a política de regionalização, fortale-
cendo com mais recursos financeiros, 
ampliando a participação da alíquota 
do ICMS turístico, e priorizando ações 
de infraestrutura básica, com ênfase 
na acessibilidade e turística;
• Redução Tarifária de Energia;
• Expansão/Implantação do progra-
ma “crack é possível vencer” em to-
dos os microterritórios; 
• Criação de uma delegacia seccional 
em cada um dos microterritórios. 

RAIO      DA REGIÃO DO 
VALE DO RIO DOCE

Número de municípios:
49

População (Censo 2010): 
646.879 habitantes

• O Vale do Rio Doce ocupa o 9º 
lugar nos Territórios com maior 
densidade demográfica, tendo
a maioria de sua população 
(77,64%) morando em área urbana. 

• 67,2% dos moradores não 
possuem instrução ou não 
terminaram o ensino fundamental. 

• Ocupa a 9ª posição no ranking
de crimes violentos
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O surgimento das novas mídias 
digitais transformou de manei-
ra significativa o cotidiano das 

pessoas. A globalização, aliada às no-
vas tecnologias, criou abertura para 
uma infinidade de canais de comuni-
cação. Diante desses novos meios de 
se comunicar, uma ferramenta que a 
cada dia ganha adeptos é o aplicativo 
de mensagens instantâneas What-
sApp, que permite ao usuário trocar 
mensagens de texto, imagens, vídeos, 
áudio, realizar ligações gratuitas, além 
de promover interações através de 
grupos de conversa. 

Culturalmente, os reflexos des-
sas mudanças são imensuráveis. Expe-
rimenta falar com um amigo que você 
não possui WhatsApp, naturalmente, 
você será visto como um pseudoalie-
nado. E isso se deve ao fato de como 
os laços sociais estão sendo tratados 
na era digital. “As novas tecnologias 
digitais e a cibercultura são partici-
pantes dinâmicos na maneira como o 
homem contemporâneo interage com 
seu semelhante e contribuem para a 
construção de novos laços sociais”, 
é o que analisa Christianne Otero, 
mestre em Psicanálise, Saúde e So-
ciedade, autora da tese de Mestrado 
“Os Laços Sociais Na Era Virtual: Um 
Novo Discurso?”. 

Essa relação homem-redes 
sociais tornou-se ainda mais forte, 
após as facilidades de compra de 
um smartphone e dos planos de in-
ternet móvel. Um estudo recente da 
GlobalWebIndex sobre o uso da in-
ternet via smartphone, apontou que 
o Brasil ocupa a terceira colocação 
no ranking dos países com usuá-
rios mais tempo online por meio do 
smartphone. De acordo com a pes-
quisa, os brasileiros ficam em média 
três horas e 40 minutos online pelos 
celulares todos os dias. 

O aplicativo WhatsApp é um 
dos preferidos e mais utilizados pelos 
brasileiros. Porém, a popularização do 
aplicativo e da internet móvel ganhou 
adeptos em locais cada vez mais diver-
sificados: em casa, na rua, no ônibus, 

no teatro, no show e, para o tormento 
de muitos empresários, no trabalho. 
O aplicativo conquistou mais usuários 
no Brasil no ano de 2012, e de lá pra 
cá, a justiça vem se adequando às no-
vas tecnologias para julgar as ações 
de caráter trabalhista. A ferramenta, 
assim como outras redes sociais, se 
bem utilizada, agiliza de forma rápida 
e barata a comunicação. Entretanto, 
é preciso tomar cuidado quanto ao 
uso do aplicativo durante o horário 
de trabalho e depois do expediente. 
E isso vale para os dois lados, empre-
gado e empregador. 

O advogado Arilson Fernandes 
Ribeiro, especialista em Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho, ex-
plica que o empregador possui o di-
reito de restringir o uso ou proibi-lo 
de forma completa no ambiente de 
trabalho. “O WhatsApp desvia a aten-
ção das pessoas. No local de trabalho, 
o funcionário vende a sua mão de 
obra, então, enquanto está utilizando 
o aplicativo, ele deixa de fazer as suas 
obrigações. A proibição ou limitação 
ao uso no horário de trabalho é plena-
mente possível”, ressalta.  

Para Ribeiro, a melhor forma de 
o empregador registrar a proibição é 
por meio da documentação. “Geral-
mente, a melhor maneira de proibir 
é por escrito. O ideal é que no ato 
da contratação, o empregador insira 
no contrato de trabalho uma cláusu-

la sobre a proibição da utilização dos 
meios eletrônicos em horário de tra-
balho. Na minha concepção, juridica-
mente falando, é a prova mais forte, 
pois você atesta que ele foi advertido, 
pois não poderia usar”, esclarece.

Segundo o advogado, mesmo 
com a proibição expressa, se o em-
pregado insistir em desobedecer, o 
empregador pode aplicar sanções 
disciplinares cabíveis, como a adver-
tência escrita ou verbal, suspensão e 
por último, aplicar a justa causa. “Ób-
vio que a justa causa é a pena capital, 
portanto, é a última penalidade que 
se aplica ao empregado. Tenho visto 
cada vez mais casos de demissões por 
justa causa, motivada pelo mau uso 
do celular nas empresas”, explica. 

Para compreender como a clas-
se avalia o assunto, a Revista Sindico-
mércio entrevistou a gerente de uma 
empresa de vestuário, Lélia Ferreira 
Marques. Na empresa em que traba-
lha, o uso do aplicativo ou qualquer 
outra rede social, é estritamente 
proibido. “A partir do momento que 
nós fazemos as contratações, o fun-
cionário já é informado de que a em-
presa não permite o uso de celular, 
tanto para aplicativos, como é o caso 
do WhatsApp, como para ligações. E 
nós não utilizamos o aplicativo para 
comunicar com os colaboradores. Te-
mos os cadastro de cada funcionário, 
quando existe a necessidade de en-
trar em contato com algum deles, nós 
ligamos”, ressalta.  

A gerente de uma empresa de de-
coração, Edneia Claúdia do Nascimento, 
explica que na empresa os colaborado-
res não são proibidos de usar o aplicati-
vo, porém, o uso é moderado. “Não há 
nenhuma proibição quanto ao uso do 
WhatsApp, mas claro, que é permitido 
de maneira equilibrada. Nunca tivemos 
nenhum problema com os funcionários 
por uso indevido do aplicativo, na em-
presa até utilizamos a ferramenta ao 
nosso favor, através dela enviamos in-
formações de produtos novos para os 
clientes”, afirma.
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É O ALVO DA VEZ
NAS EMPRESAS
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO
PODE SER A LUZ NO FIM DO TÚNEL

Neste período de crise instaura-
da no país, o Governo Federal 
lançou o Programa de Proteção 

ao Emprego (PPE). Por meio da Me-
dida Provisória nº 680, o PPE permite 
às empresas com dificuldades finan-
ceiras reduzir a jornada de trabalho, 
com diminuição proporcional de sa-
lários dos trabalhadores, por no má-
ximo um ano. O programa pretende 
garantir o emprego e direitos traba-
lhistas dos empregados e proteger as 
empresas atingidas em momentos de 
crise econômica. 

O PPE possibilita a redução da 
jornada de trabalho em até 30%, com 
uma complementação de 50% da per-
da salarial pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), limitada a 65% do 
maior benefício do seguro-desempre-
go. Por exemplo, se um trabalhador 
com salário de R$ 2.500 que tiver a 
jornada reduzida em 30%, a empre-
sa paga somente 70% do salário, R$ 
1.750, e o governo paga a metade do 
que faltar, R$ 375. O empregado irá 
receber R$ 2.125, 85% do seu salário 
original. Ou seja, o funcionário traba-
lha 30% a menos, mas recebe apenas 
15% a menos, de acordo com o subsí-
dio do programa do Governo. 

De acordo com o Governo Fe-
deral, o Programa é uma alternativa 
encontrada para a manutenção do 
quadro de empregos em momento de 
crise econômica. As empresas podem 
reduzir seus gastos sem alterar seu 
quadro de funcionários, garantindo 
a produtividade necessária para en-
frentar e superar a crise. A principal 
vantagem do programa para o Gover-
no, é que ele não perde em arreca-
dação de impostos, já que a Medida 
Provisória determina a manutenção 
dos recolhimentos previdenciários e 

de FGTS com base não só nos salá-
rios reduzidos, como também sobre a 
complementação vinda do FAT.

As empresas que aderirem ao 
PPE ficarão proibidas de dispensar ar-
bitrariamente ou sem justa causa os 
empregados que tiverem sua jornada 
de trabalho temporariamente reduzi-
da enquanto vigorar a adesão e, após 
o seu término, durante o equivalente 
a um terço do período de adesão. Um 
exemplo, se a empresa aderiu ao PPE 
por seis meses, é obrigada a continuar 
com o funcionário até dois meses de-
pois do término do programa. 

O prazo limite para as empresas 
que possuem interesse em aderir ao 
programa é até o dia 31 de dezembro 
de 2015. A adesão pode ser feita pela 
internet, no site www.mte.gov.br. As 
projeções do tempo que a empresa 
precisará para se restabelecer são de 
seis meses, podendo ser prorrogar, 
com limite máximo de 12 meses. O 
programa se encerra em 31 de de-
zembro de 2016. 

Tendo como lastro a conjuntura 
político-econômica do Brasil, eviden-
cia-se a importância de tal providên-
cia governamental, que harmoniza 
não só os interesses dos empregados 
e das organizações empresariais, 
mas também de toda a sociedade 
brasileira, é como avalia o advogado 
de Governador Valadares, Frederico    
Soares Damasceno. 

Para ele, a medida do governo 
está em plena consonância com os 
objetivos para os quais foi instituída, 
sobretudo pelo fato de resguardar o 
emprego dos trabalhadores, impedir 
o retrocesso na cadeia empresarial, 
fomentando o seu crescimento e, 
também, possibilitar a continuidade 
da arrecadação dos tributos estatais.

QUAIS AS CONDIÇÕES PARA 
ADERIR AO PROGRAMA
O programa foi implementado 

no mês de julho. Desde então, as em-
presas com dificuldades financeiras 
podem recorrer ao PPE. Para parti-
cipar, é preciso cumprir algumas exi-
gências determinadas pela MP, como 
é o caso: de ter esgotado a utilização 
do banco de horas e período de férias, 
inclusive coletivas; apresentar indica-
dores entre admissões e demissões, 
e comprovar que a diferença foi igual 
ou inferior a 1% sobre o quadro de 
funcionários; durante o período do 
programa, recolher os tributos e con-
tribuições devidos, além de não po-
der demitir funcionários ou contratar 
outros para a mesma função.            

NEM TUDO SÃO FLORES
Com a aparência de inofensi-

vo, o Programa não é visto com bons 
olhos por todos. Para a contadora de 
Valadares, Maria Aparecida Teixei-
ra Badaró, a iniciativa seria apenas 
um paliativo para diminuir os gas-
tos da empresa, pois não funciona 
como mola propulsora para retirar a 
empresa da crise. “Devido a essa re-
cessão econômica pela qual estamos 
passando, o período de seis meses a 
um ano é muito pouco para uma em-
presa se reerguer de uma dificuldade 
financeira. Se a empresa quer cortar 
gastos, talvez deva seguir por outros 
caminhos, sem aderir ao programa, 
pois o PPE tem toda uma burocracia, 
a empresa passa por uma avaliação 
e depois eles definem o quanto irão 
diminuir do salário do funcionário. 
Talvez o limite liberado não seja o su-
ficiente para ajudar a empresa a sair 
da crise”, ressalta. 

Outra questão a ser destacada quanto ao 
uso do aplicativo WhatsApp no ambien-
te de trabalho diz respeito à relação do 
empregador com o empregado, depois 
do horário de expediente. O advoga-
do Arilson alerta para os perigos dessa 
prática, pois pode ser configurado como 
hora extra. “Se o empregador contatar 
o funcionário para resolver problemas 
ou responder dúvidas que surgirem, por 
meio do WhatsApp,  fora do horário de 
trabalho do funcionário, este tem direito 
a hora extra, pois está sendo exigido o 
desempenho da atividade”, informa. 

No mês de setembro deste ano, o cofundador 
do aplicativo de mensagens, Jan Koum divul-
gou que o WhatsApp chegou à marca de 900 
milhões de usuários ativos em todo o mundo. 
Desde o começo do ano, o serviço de bate-
-papo passou a ser usado por 200 milhões 
de novos usuários. O aplicativo ganhou ainda 
mais adeptos desde o ano passado, quando o 
Facebook fez a aquisição do serviço móvel de 
mensagens pelo valor de US$ 22 bilhões. Des-
de então, o aplicativo vem sofrendo uma série 
de mudanças para se adequar às necessidades 
dos usuários, como é o caso das ligações via 
internet e do envio de mensagens a  
partir de desktops.

NÚMERO DE USUÁRIOS CHEGA 
A 900 MILHÕES NO MUNDO

5ª EDIÇÃO | Governador Valadares | OUT/NOV/DEZ15
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WHATSAPP PODE GERAR
HORAS EXTRAS  
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Encontrar o profissional ideal é 
um desafio constante nas em-
presas de diversos segmentos. 

Nas empresas varejistas, em espe-
cial, ainda encontramos processos 
informais, pouco estruturados e até 
mesmo improvisados, para recrutar 
e selecionar seus profissionais, o 
que muitas vezes dificulta encon-
trar os melhores talentos e obter 
processos de seleção com um me-
lhor custo/benefício.

A evolução da área de gestão de 
pessoas nas últimas décadas contri-
bui para que ela seja considerada atu-
almente uma das responsáveis pela 
excelência das empresas bem sucedi-
das. A área deixou de ser vista como 
um simples departamento de pessoal 
e passou ser vista como estratégica 
para as empresas.

Recrutar pessoas é uma tarefa 
que deve ser estrategicamente ela-
borada. Erros na preparação do de-
senho do cargo, na escolha do tipo 
e da técnica podem influenciar no 
processo e na contratação de profis-
sionais não qualificados/adequados. 
O recrutamento, quando bem reali-
zado, pode amenizar problemas nas 
organizações, tais como: rotatividade 
de pessoal, absenteísmo, baixa pro-
dutividade. Dessa forma, evitamos 
nos deparar com a realidade das em-
presas do setor de varejo, que relata-
ram que a taxa média de turnover de 
funcionários de loja é de 67%. (Hay 
Group, 2013), e ainda, que a “pessoa 
errada para o cargo” é a razão núme-
ro um, dada para a rotatividade de 
pessoal (ContactBabel, 2012). Uma 
taxa alta de rotatividade é prejudicial 

para os demais funcionários, diminui 
a produtividade e impacta negati-
vamente o serviço ao cliente. Além 
disso, o custo médio de substituir um 
funcionário pode ser entre uma vez e 
meia e três vezes maior que o de seu 
salário anual (Hay Group, 2013).

Mas como selecionar o profis-
sional “ideal”? O que faz com que 
um candidato tenha, potencialmen-
te, mais valor do que outro? Essa é 
a hora de encontrar os meios cor-
retos para ter um processo seletivo 
mais produtivo. 

Assim como você precisa cons-
truir um processo de recrutamento 
que coloque a seu dispor muitos can-
didatos, você tem que construir um 
processo de seleção que funcione o 
melhor possível para identificar a me-
lhor pessoa para contratar. 

Esse processo pode ser definido 
através da sua área de Recursos Hu-
manos, ou um profissional especiali-
zado na prestação de serviço de R&S, 
e pode ser executado por profissio-
nais qualificados sejam de dentro da 
sua empresa, ou contratados para de-
senvolver tal atividade. 

Um melhor modelo de Recru-
tamento, possibilitará sua empresa 
a atrair maior número de candidatos 
que atendam aos pré-requisitos ne-
cessários, assim como em um melhor 
modelo de seleção, você pode utilizar 
instrumentos de avaliação qualifica-
dos para filtrar os candidatos inade-
quados e concentrar seu processo de 
seleção nas pessoas certas. Quando 
usados nos estágios certos do pro-
cesso de recrutamento, esses instru-
mentos de avaliação podem ajudar a 

Anna Júlia Bravim Vilela
Psicóloga, Gerente de Recursos 

Humanos, Especialista em Gestão 
Estratégica de Pessoas pela UFMG

melhorar a eficiência e, finalmente, 
levar a um processo decisório de me-
lhor qualidade. 

No varejo, o que você precisa 
fazer para reduzir os erros, e vencer 
os desafios constantes? Saiba o que 
você está procurando e o que signi-
fica “um bom candidato” para seus 
cargos e para a organização. Tenha 
uma estratégia de R&S bem defini-
da, que atenda às necessidades da 
sua empresa, e tenha um profissional 
qualificado para direcionar o seu pro-
cesso seletivo a atrair os profissionais 
no perfil correto. Após encontrar o 
melhor profissional, lembre-se que 
deve manter a equipe bem treinada e 
engajada no seu negócio, a fim de ter 
pessoas mais produtivas. Os desafios 
nunca deixarão de existir, o importan-
te é estar preparado para enfrentá-los 
da melhor forma.

SELECIONE O PROFISSIONAL IDEAL
O DESAFIO DAS EMPRESAS VAREJISTAS NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL

5ª EDIÇÃO | Governador Valadares | OUT/NOV/DEZ15
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FICHA TÉCNICA
Natural de: Brejaubinha, Distrito de Governador Valadares
Casado com: Rosimeire Lopes Primo Andrade
Pai de: Pedro Henrique Primo Andrade e Douglas Camelo Andrade

mas marcas, como é o caso da Dudalina 
e Individual, nós somos a única loja que 
vende essas marcas há 10 anos. Sempre 
dando sequência nas coleções. 
Revista Sindicomércio – O quê o se-
nhor acredita que tenha sido primor-
dial para não ter perdido espaço para 
as demais que surgiram?
Sebastião Andrade – O nosso diferen-
cial é o atendimento. Hoje, a mercado-
ria que nós temos pode ser encontrada 
na internet e em outras lojas da cidade, 
porém, é o nosso atendimento que faz 
o cliente nos procurar. Para você não 
perder mercado, é preciso ser diferente. 
Revista Sindicomércio – Para manter 
a qualidade no atendimento, como o 
senhor qualifica os seus funcionários? 
Qual a periodicidade? 
Sebastião Andrade – A gente sempre 
faz reuniões periódicas e disponibiliza a 
eles a participação em palestras. O aten-
dimento é a prioridade da loja, então, 
eles precisam estar preparados para 
isso. Se o cliente é bem atendido, volta-
rá de novo. Mas se for mal atendido, vai 
achar outra mercadoria da mesma que 
vendemos em outra loja, e não voltará. 
Eu costumo brincar que cliente é igual 
“mulher da gente”. Não podemos deixar 
sair de casa; se sair, não volta mais. 
Revista Sindicomércio – Atualmente, 
muitas empresas do comércio sofrem 
com o turnover, que é admitir e desli-
gar com muita frequência. Vocês viven-
ciam esse problema hoje? 
Sebastião Andrade – Não. Não é meu 
problema. O meu funcionário mais 
novo aqui tem cinco anos. E isso facilita 
ainda mais a fidelização com os clientes. 
Nessa crise, eu chamei todos eles e dei-
xei claro que a minha prioridade não é 
mandar ninguém embora. O vendedor 
é a mola-mestre da loja... É ele que co-
nhece o cliente, sabe o perfil dele... 
Revista Sindicomércio – Hoje, vocês 
possuem quantos funcionários?
Sebastião Andrade - Ao todo são 10 
funcionários. Completando a equipe, 
tem a mim e a minha esposa.

Revista Sindicomércio – Como o se-
nhor vê hoje as redes sociais para o 
seu negócio?  
Sebastião Andrade – Hoje, eu não proí-
bo telefone na loja. Todos os meus fun-
cionários têm WhatsApp para divulgar 
os produtos para os clientes. Sabendo 
usar é uma importante ferramenta, 
desde que não atrapalhe o atendimento 
do cliente que vem à loja. A rede social 
hoje para o comércio é essencial.  
Revista Sindicomércio – Mudando de 
assunto, não podemos deixar de falar 
da crise. Ela afetou a sua empresa de 
alguma maneira? 
Sebastião Andrade – Essa crise chegou 
para todos, quem falar que não, está 
mentindo. O que a gente tem feito para 
diminuir os impactos é utilizar todo o 
conhecimento que temos e que a loja 
conquistou, seja através das redes so-
ciais e promoções, como na linha de 
crédito estendida. 
Revista Sindicomércio – Mesmo com 
este cenário, como o senhor acredita 
que será o Natal este ano? 
Sebastião Andrade – A gente deseja 
que seja bom, ou até, melhor. Esse tem 
que ser o nosso pensamento, porém, eu 
acho que haverá uma queda nas vendas 
sim, as pessoas estão com medo de gas-
tar. Independentemente deste cenário, 
nós vamos fazer a nossa parte. Investir 
em propagandas direcionadas ao nosso 
cliente e procuraremos fidelizar outros.  
Revista Sindicomércio – Antes de en-
cerrar, gostaríamos que esclarecesse 
uma cena que presenciamos. Quando 
a nossa equipe chegou para a entre-
vista, faltavam alguns minutos para as 
9h da manhã e a loja do senhor ainda 
estava fechada, foi quando pudemos 
perceber que vocês estavam fazendo 
uma oração. Essa é uma prática co-
mum na empresa? 
Sebastião Andrade – Sim. Essa é a pri-
meira coisa que fazemos. Não adianta 
você ter dinheiro, mercadoria, se Deus 
não estiver te guiando. Sem dúvidas, a 
coisa mais importante na vida é Deus.

PERFIL
EMPRESA
BACKSTAGE
A editoria Perfil desta edição mergu-

lhou na história de sucesso do em-
presário Sebastião Andrade, popu-

larmente conhecido como Tião Cowboy, 
proprietário da empresa Backstage. Um 
homem simples, batalhador, temente a 
Deus e com uma vocação a empreender, 
que impressiona. 

Embarque conosco nesta história, 
que representa mais um talento empre-
sarial do nosso município.

Revista Sindicomércio – Sebastião, 
para começar, conte-nos um pouco so-
bre a história da Backstage. 
Sebastião Andrade – Eu morei nos EUA 
22 anos. Quando criei essa empresa, eu 
ainda morava fora. Eu migrei para esse 
ramo de paraquedas, pois não era o 
meu ramo. Montei a empresa para dar 
aos meus parentes condições de traba-
lho. Quando voltei dos EUA, acabei dan-
do continuidade ao negócio. Este ano, a 
empresa completa 10 anos de ativida-
de. Durante todo esse período, sempre 
estivemos no mesmo imóvel, o que fa-
vorece a nossa tradição. 

Revista Sindicomércio – Como o senhor 
definiria o sucesso da sua empresa 
nesses 10 anos? 
Sebastião Andrade – Perseverança e 
Trabalho. 
Revista Sindicomércio – Nessa década, 
quais fatos mais te marcaram? 
Sebastião Andrade – Como eu não 
era desse ramo, o segmento em si me 
marcou, pois passei a gostar. Foi uma 
experiência, que deu certo. A minha 
esposa também gosta muito e acabou 
desenvolvendo essa habilidade. Apesar 
de sempre ter atuado em áreas diferen-
tes, posso afirmar que usei muito do 
que aplicava lá no meu negócio, como o 
próprio conhecimento de gestão.  
Revista Sindicomércio – Empreender 
não é tarefa fácil. É preciso conciliar 
o desejo de abertura de um negócio, 
com as habilidades de um gestor. O 
senhor sempre teve essa tendência ao 
empreendedorismo? 
Sebastião Andrade – Sim. Desde muito 
novo eu sempre sonhei em ter o meu 
próprio negócio. Quando fui para o EUA, 
já tinha a minha empresa. Era eletricista 
de carro e já tinha a minha oficina. Nos 
EUA, entrei no ramo da construção civil 
e lá também montei uma empresa, que 
durou 15 anos. 
Revista Sindicomércio – Neste segmen-
to em que atua hoje, o senhor acredita 
ter sido pioneiro em Valadares?
Sebastião Andrade – Não vou dizer que 
fui pioneiro. Porém, em termos de algu-
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Eles foram inseridos aos poucos 
nas calçadas e hoje já passaram 
a concorrer deslealmente com 

muitas empresas. São cada vez mais 
frequentes as queixas feitas por em-
presários ao Sindicomércio, acusando 
a interferência do comércio informal 
sobre seus empreendimentos.

Dos segmentos que mais so-
frem, o comércio varejista de artigos 
de óticas aparece em destaque, é 
o que apontou uma pesquisa enco-
mendada pelo Sindicomércio. Basta 
passear por ruas e avenidas bem mo-
vimentadas como a Israel Pinheiro, a 
Minas Gerais e a Peçanha, que é pos-
sível presenciar as calçadas tomadas 
por vendedores de óculos.  

Para o empresário Filipe Fonseca 
Campanha, o problema do camelô é 
geral. “A minha principal queixa é que 
a fiscalização não tem combatido de 
forma direta, da maneira que deveria 
ser feita. Cada dia que passa, a im-
pressão que se tem, é que o número 
de bancas tem aumentado. Não só de 
ótica, mas de todos os segmentos. O 
absurdo é tanto, que hoje eles já es-
tão vendendo óculos de receituário, 
antes eram só os óculos de sol, e isso 
é um problema sério para a saúde das 
pessoas. Esses dias, nós fizemos o tes-
te em uma lente dessas com grau que 
eles vendem na rua e constatamos 
que a lente possuía quatro graus dife-
rentes. Os óculos falsificados são pra-
ticamente uma lupa de plástico feita 
quase de brinquedo”.

De acordo com o Superinten-

dente Regional da Fazenda de Go-
vernador Valadares, Fernando Luiz 
Pardini Alhais, o comércio informal de 
óculos é um problema social que não 
é privilégio de Valadares. “A atuação 
da Receita Estadual/SEF só se justifica 
em alguns casos e mesmo assim em 
conjunto com a Prefeitura que detém 
o poder concedente para o comércio 
ambulante e com a Receita Federal, 
para os casos de mercadorias impor-
tadas, bem como com as Polícias Civil 
e Militar para os casos de mercado-
ria de procedência duvidosa. A atua-
ção da Receita, de forma isolada, se 
limita a verificar se o produto possui 
nota fiscal, mesmo assim só se for de 
procedência nacional, podendo ser 
apreendido e exigido o pagamento 
do ICMS e multas pertinentes no caso 
da não apresentação do documen-
to fiscal. Uma vez quitados os tribu-
tos exigidos, a mercadoria até então 
apreendida deve ser devolvida ao seu 
possuidor legítimo agora acobertada 
pelos documentos comprobatórios 
de quitação dos tributos e respectiva 
nota fiscal emitida pela repartição fa-
zendária, ficando então totalmente re-
gularizada do ponto de vista tributário”.

Para o comandante da 8ª Re-
gião da Polícia Militar, Coronel Wesley 
Barbosa, a PM, Polícia Civil, Polícia 
Federal, Receita Federal e Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares 
já iniciaram os trabalhos contra o 
comércio informal que envolve ven-
das de produtos decorrentes de des-
caminho e contrabando. “No início 

de outubro, fizemos uma operação 
conjunta que resultou numa grande 
apreensão de produtos que estavam 
sendo transportados em três ônibus. 
O que compete aos órgãos de segu-
rança já está sendo feito. O trabalho 
continuará”.

Uma das formas de sanar o pro-
blema dos camelôs e ambulantes, e, 
consequentemente, “liberar” as cal-
çadas de Valadares seria através da 
mudança do Código de Posturas mu-
nicipal, tornando essa prática irregu-
lar. A equipe da Revista Sindicomér-
cio procurou a Secretaria Municipal 
de Planejamento (Seplan) e, em nota, 
foi informada que o Código de Postu-
ras do Município está sendo revisto e 
será encaminhado à Câmara Munici-
pal somente após ampla discussão 
com toda a sociedade civil organiza-
da. Esclareceu ainda que com o pro-
jeto de construção do novo Terminal 
Rodoviário de Governador Valadares, 
integrado a um complexo comercial, 
inclui a organização e valorização da 
presença do comércio ambulante 
na região central da cidade, já que o 
novo Código de Posturas deverá con-
templar a proibição de camelôs nas 
calçadas. 

Com relação à obra do novo 
Terminal Rodoviário, em nota, a Se-
cretaria Municipal de Serviços Urba-
nos (SMSU) informou que a obra já 
se iniciou e que a partir de novembro 
terá o ritmo acelerado. A previsão de 
término da primeira etapa é para o 
segundo semestre de 2016.

COMÉRCIO
VAREJISTA DE 
ÓTICAS SOFRE 

COM OS CAMELÔS 
E AMBULANTES 

“O camelô em 
Governador Valadares

tornou-se 
institucionalizado”
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Gabriel Eleutério de Oliveira
Estoquista
Eu sou contra pelo fato de prejudi-
car muito a visão. Acredito que atra-
palha as óticas a vender, devido aos 
óculos falsificados serem mais bara-
tos. Porém no final custa caro para 
o consumidor, pois pode sofrer com 
problemas na visão. Eu sou contra e 
não uso. 

Marlene Amaro Trindade
Aposentada

Eu sou contra e acho muito perigoso. 
Eu, por exemplo, não compraria. Pre-
firo ir ao médico, fazer os exames, ir à 
ótica e depois ainda voltar ao médico 
para mostrar e informar se a armação 
e lente estão corretas. Com a saúde 
dos olhos não se brinca. Com esse 
tempo seco de Valadares, os olhos já 
ficam vermelhos e irritados, imagina 
se usar óculos que não te protegem 
em nada, vai piorar. Eu na minha ida-
de, não posso me descuidar.
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Ana Claúdia Szvarca 
Engenheira de Alimentos 
Sou totalmente contra. Não concor-
do, eu acho errado e perigoso. O cer-
to é as pessoas comprarem em lojas 
especializadas com profissionais ca-
pacitados para atender. Os óculos de 
camelô não são de confiança. Eu não 
tenho coragem de comprar. No mer-
cado informal vai ter cupom fiscal? 
Vai ter alguma garantia? Claro que 
não. O camelô não fica sempre no 
mesmo local, hoje ele está em uma 
esquina, amanhã ele está em outra. 
O material não tem resistência e não 
oferece proteção UVA ou UVB que os 
médicos recomendam. Na minha opi-
nião, o uso é muito perigoso. 

Anderson Damasceno
Estudante
Eu sou contra porque quando a gen-
te trabalha com a ótica, nós temos 
a certeza que estamos adquirindo 
um produto que foi feito por profis-
sionais. Não sabemos a procedência 
desses óculos dos camelôs, quem fez, 

qual produto está sendo utilizado, se 
existe algum controle de qualidade 
ou padrão específico. Por isso, sou, 
terminantemente, contra esse tipo de 
produto feito por terceiros. 

Carla dos Santos Silva
Dona de Casa

Eu sou a favor das vendas, pois é me-
lhor estar na rua trabalhando, ao in-
vés de estar roubando ou matando. 
Eu não tenho costume de comprar, 
mas conheço um monte de gente que 
compra de camelô. Sou a favor, pois 
as pessoas precisam ter um meio de 
se sustentar.

Fabiana Brum Ribeiro
Pedagoga
Eu não sou contra, pois gera emprego 
para alguém que precisa. O consumi-
dor que escolhe se vai comprar no 
camelô ou não. Eu mesma já comprei 
e troquei a lente, por uma original na 
ótica e não tive nenhuma dificuldade 
em achar uma ótica que aceitasse a 
armação do camelô. 

De acordo com o oftalmolo-
gista Guilherme Pascoal, os óculos 
que não são originais não têm pro-
teção contra a radiação ultravioleta. 
“Quando a gente coloca óculos escu-
ros, a pupila dilata e deixa entrar mais 
radiação nociva. Usar óculos piratas 
é pior do que não usar nada, porque 
dilata a pupila. E os óculos originais, 

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

AFINAL, VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA A VENDA 
DE ÓCULOS NOS CAMELÔS?

têm o fio ultravioleta. Outro fator 
muito importante também, que é o 
simples fato de a pessoa ir lá e esco-
lher um par de óculos, está deixando 
de fazer diagnóstico de glaucoma, 
de catarata, de doença. Isso a curto 
prazo é o pior, pois quando ela vai ao 
oftalmologista não está só olhando 
a questão dos óculos, está olhando 

também a saúde ocular. A radiação 
ultravioleta a longo prazo vai desen-
cadear catarata, causar degeneração 
na retina e queimaduras solares. As 
óticas são as únicas credenciadas e 
que sofrem a vistoria da Vigilância 
Sanitária e dos órgãos responsáveis, 
obviamente não iremos ter isso no 
camelô”, alerta.
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CRIE OPORTUNIDADES EM MEIO ÀS TURBULÊNCIAS

DE OLHO NO

Ah, o Natal! Sem dúvidas, um 
dos meses mais estonteantes é 
dezembro: guirlandas, árvores 

enfeitadas, Papai Noel, pisca-pisca e 
os presentes dão um toque especial 
para compor o clima natalino e nos 
faz rememorar o verdadeiro sentido 
da data, que é comemorar o nasci-
mento de Jesus Cristo. 

No comércio, a época é ansio-
samente aguardada o ano inteiro 
pelos empresários. Porém, como já 
era de esperar, em virtude do cenário 
econômico atual, as expectativas es-
tão aquém do que se desejava. Uma 
pesquisa realizada pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) prevê que 
o Natal deste ano deverá registrar 
a primeira queda nas vendas desde 
2004. A expectativa de movimenta-
ção financeira é de R$ 32,2 bilhões, o 
que representará uma queda de 4,1% 
em relação ao ano passado, cenário 

que deverá frear a demanda por tra-
balhadores temporários em 2015. De 
acordo com a CNC, pela primeira vez 
desde 2009 a estimativa aponta para 
uma retração de 2,3% no número de 
vagas em relação ao ano anterior.

Diante desse panorama macro-
econômico, para o Natal 2015 não 
deixar a desejar, será necessário mui-
to trabalho e dedicação por parte dos 
empresários para atrair e encantar 
os consumidores. Em um período de 
baixa confiança do consumidor em ir 
às compras, devido à renda e oferta 
de créditos menores, proporcionar 
um atendimento diferenciado, uma 
decoração impecável e preços atrati-
vos são estratégias que a sua empresa 
não poderá deixar de investir. 

E se você está sem inspiração do 
que fazer para se destacar do concor-
rente, a Revista Sindicomércio ouviu 
alguns especialistas consagrados no 
Marketing em Minas Gerais.

Decoração retrô e vintage é aposta da loja Gabriela Terra 
para chamar atenção dos clientes
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acirrada, os mínimos detalhes fazem 
toda a diferença. “Respeito ao clien-
te, relacionamento, comunicação, 
prometer e entregar, criar emoção no 
ato da compra, eternizar a compra, 
simpatia, eficiência. Tudo isso junto é 
uma arma poderosa”, afirma Tio Flá-
vio.

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO

Não improvise na gestão e nem 
espere as coisas acontecerem. De 
acordo com o especialista em Marke-
ting, Gernot Müller Junior, seguir um 
planejamento é fundamental para 
acompanhar as novas exigências do 
mercado e alcançar o sucesso. “A 
gestão é a base de todo negócio. Em 
tempos de crise no qual estamos vi-
vendo, a gestão se torna ainda mais 
importante, como é o caso da ges-
tão de estoque. A dica é considerar 
o percentual de redução das vendas 
que o ano vem apresentando, além 
de focar em itens que apresentam 
historicamente maior volume de 
vendas” ressalta. 

Ter na gaveta mental estraté-
gias para aumentar as vendas é es-
sencial para atrair o consumidor que 
anda tão cauteloso e sem pretensão 
de muitos gastos. “Invista em promo-
ções e parcerias com outros lojistas 
da sua região. Foque em volume de 
venda através de produtos que apre-
sentem uma boa relação custo/bene-
fício para seu cliente. Busque trazê-lo 
pelas possibilidades que você tem a 
oferecer”, explica. 

OTIMISMO LOCAL 

Em Governador Valadares, 
algumas empresas já estão com 
um arsenal de estratégias para 
fazer bonito neste Natal, como 
é o caso da Via Varejo, em-
presa que administra a Casas 
Bahia e o Ponto Frio. Para este 
ano, a principal estratégia será 
oferecer a melhor experiência 
de compra associada à melhor 
entrega de produtos, serviços 
e formas de pagamento. “Hoje, 
produtos e serviços similares são 
encontrados em todo o varejo. O 
que colabora com a decisão de com-
pra é a experiência no ato da com-
pra, que contempla todo o percurso 
entre a mídia ou oferta e serviço que 

o cliente vê em nossos anúncios até 
a entrega do produto em sua casa. 
Além da decoração, a qualidade no 
atendimento, a comunicação na 

loja e fora dela, entre outras coisas, 
são fundamentais para movimentar 
nossas lojas”, destaca Flávia Althe-
man, Diretora Executiva de Marketing 
e Inteligência de Mercado da Via Varejo. 

Em tempos de desestímulo dos 
consumidores em ir às compras, tra-
fegando na contramão das pesquisas, 
a empresária Simone Cristina de Al-
meida Andrade Cunha abriu recen-
temente a empresa Outlet Lingerie  e 
está com expectativas positivas para 
o fim de ano. “Apesar desse momen-
to de crise, eu resolvi investir em um 
empreendimento. Acredito que o 
empresário que conseguir passar por 
esse período de turbulências na eco-
nomia, quando a situação melhorar e 
se estabilizar, a chance de ter sucesso 
e conseguir se firmar no mercado é 
ainda maior”, ressalta.

Na loja Gabriela Terra, investir 
em decoração será o diferencial este 
ano. “Acredito que uma boa decora-
ção cria um clima diferenciado na loja 
e agrega valor ao meu produto. Todos 
os dias eu recebo o feedback positivo 
dos clientes elogiando a decoração da 
loja, perguntam se sou eu que faço, 
onde eu compro os objetos de deco-
ração, sinto que cria uma interação 
maior com o consumidor e nos faz 
destacar do que já existe no comércio”, 
ressalta a empresária  Gabriela Terra. 

VISUAL DA LOJA 

Que tal começarmos pela vitrine? 
Cartão postal da empresa, impres-
cindível para fazer com que ao se de-
parar com a sua loja, o cliente tenha 
vontade e curiosidade de entrar e co-
nhecer os seus produtos. A questão 
é: como fazer isso? O especialista em 
Marketing, Tio Flávio, compartilhou 
algumas dicas simples que vão atrair 
e melhor ainda, encantar o seu públi-
co. “Não há dica melhor que o bom 
senso. Como está o seu comércio no 
que diz respeito à iluminação, limpe-
za, visibilidade e leitura? Como está 
sua estrutura física, paredes, cheiro, 
pisos, entulhos, banheiros? E a apa-
rência dos produtos? Você tem se 
preocupado com o acolhimento dos 
clientes? Oferecer café, água, entre-
gar um cartão de visitas, disponibilizar 
um espaço para trocar roupas ou sen-
tar, são ações simples para receber da 
melhor maneira o cliente”, ressalta.

BOM ATENDIMENTO

Todos já sabem que o consu-
midor brasileiro está cada vez mais 
exigente quando vai às compras. Um 
atendimento de qualidade se tornou 
fundamental e faz toda a diferença no 
momento de finalizar a compra e fide-
lizar o cliente. Por isso, é necessário 
investir nessa área. É preciso que os 
funcionários se entreguem e passem 
a conhecer a fundo sobre a empresa 
na qual trabalham e o público-alvo, a 

fim de compreen-
der as necessida-
des básicas e satis-
fazer o desejo do 

cliente.
Com a concor-

rência tão 

Recém chegada ao comércio de Valadares, 
a empresária Simone Cristina está 

confiante com o Natal
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O QUE ESPERAR DA 
ECONOMIA DO BRASIL?
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Não é novidade para ninguém 
que o Brasil vive hoje uma 
desaceleração no mercado de 

trabalho, somado a queda no poder 
de compra decorrente da alta taxa de 
inflação e do recuo na massa de ren-
dimento dos consumidores, além dos 
altos juros que resultam em maior 
restrição ao crédito.

Mas compreender quando e 
como o país encontrará a “luz no 
fim do túnel”, é o grande detalhe. 
Para saber como deve comportar a 
economia do país nos próximos me-
ses, o economista Samy Dana con-
tou à Revista Sindicomércio, em 
entrevista exclusiva. 

Samy é Ph.D em Business, pro-
fessor na Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da FGV, colu-
nista da Folha de SP, da Revista Você 
S/A, da Rádio Globo, comentarista da 
Globo News e da Rede Globo.

Revista Sindicomércio – Como o se-
nhor analisa a situação política e 
econômica que o País está passando 
neste momento? Podemos dizer que 
a maior falha foi na escolha da polí-
tica monetária? Os escândalos da 
corrupção maximizaram o problema, 
gerando ainda mais insegurança na 
população?

Samy Dana – Acredito que 
a maior falha foi na po-

lítica fiscal. A gente 
tem um problema 
fiscal crítico no 
Brasil, pois o Go-
verno gastou mais 
do que podia. Não 

é só de hoje. Já faz 
alguns anos, apesar 
dos inúmeros aler-
tas de grande parte 
dos economistas. Ti-

nha uma ques-
tão chama-

da a Nova 
Matriz 

Eco -

nômica, em que tinha uma pre-
ocupação com o social, mas essa 
preocupação se justificava a gastos 
exorbitantes. Nessa Matriz, houve 
também a questão de não ajustar 
tarifas, deixando para ajustá-las de 
uma só vez. No meu entendimento, 
o maior erro não foi a Política Mone-
tária, mas a Política Fiscal. Sem dúvi-
das, a corrupção potencializa esses 
problemas. Além de o Governo ter 
desviado muito dinheiro, e isso faz 
falta, acaba minando a confiança do 
empresário em investir no Brasil, ou 
seja, o cenário político acaba deixan-
do o empresário, que já estava com 
medo, por causa da economia, ainda 
mais resistente de fazer investimento. 
Pelo contrário, muita gente está reti-
rando os investimentos. 

Revista Sindicomércio – Como o se-
nhor acredita que deverá ser o Natal 
2015 para as empresas do comércio 
varejista? Como a data é a mais im-
portante para o calendário, é possível 
resgatar a confiança dos empresários?

Samy Dana – Eu acredito que a gente 
vai ter um Natal pior do que o do ano 
passado, como tem sido em todas 
as outras datas comemorativas. Por 
mais que seja a data mais importan-
te para o comércio, as pessoas estão 
sem dinheiro e com medo de perder 
emprego, então, muitas, inclusive, 
infelizmente, já perderam emprego, 
então, acredito que teremos um Na-
tal de menos incentivo. Acho que nos 
presentes que as pessoas vão dar, vão 
tentar gastar menos e diminuir no 
orçamento, deixando um Natal mais 
“magro” para todo mundo. 

Revista Sindicomércio – O senhor 
acredita que em 2016 é possível es-
perar um crescimento significativo do 
Brasil? Como deve evoluir a taxa de 
juros e inflação?

Samy Dana – Acredito que a inflação 
deve ficar este ano na casa de 8,5%. 
No meu entendimento, a taxa de ju-
ros pode subir um pouco para 14,5% 
e a gente deve continuar no ano que 
vem no patamar de 13,5%, 14,5% 
a taxa de juros e a inflação perto do 
teto para o ano que vem, que é 6,5%. 
O crescimento este ano deve ser ne-

gativo em 2%; no ano 
que vem, também 

é esperado um 

crescimento negativo em 1%. A gente 
fica aí com um cenário bastante difícil 
para a economia, que imagino que vai 
abalar vários setores. Então, o Governo 
tem aí uma tarefa para ajustar as con-
tas, que até agora não tem conseguido 
e com isso, piora ainda a situação. 

Revista Sindicomércio – Então, possi-
velmente, a gente só deve conseguir 
“respirar” em 2017? 

Samy Dana – Se tudo ocorrer bem, pois 
se o Governo não ajustar as contas, como 
vem fazendo, nem em 2017, mas eu espe-
ro que isso seja solucionado. 

Revista Sindicomércio – Economi-
camente falando, neste cenário de 
incertezas, como o senhor acredita 
que o empresário deve conduzir os 
seus negócios? 

Samy Dana – É uma época de pensar 
um pouco fora do modelo que estava 
fazendo. Tentar ser mais eficiente. É 
uma época de reflexão e arriscar para 
novas oportunidades. Muitas vezes, 
as pessoas pensam em cortar custos, 
que pode ser uma boa ideia, mas só 
cortar custos não é suficiente, às ve-
zes, é necessário partir para outros 
negócios e até fazer investimentos. 

Revista Sindicomércio – A gente sem-
pre ouve muitas pessoas dizendo que 
são nas crises que surgem as grandes 
oportunidades. O senhor acredita 
nessa afirmativa? Os pequenos em-
presários brasileiros, que movimen-
tam uma parcela significativa da eco-

É uma época de
reflexão e arriscar para 

novas oportunidades. 
Só cortar custos não é 

suficiente. É necessário 
partir para outros 

negócios e até fazer 
investimentos ”

“

Samy Dana
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  TURISMO, SERVIÇOS E VAREJO FORTALECIDOS   
  EM GOVERNADOR VALADARES

Guilherme Almeida
Economista da Fecomércio MG

Governador Valadares tem o se-
gundo maior Produto Interno 
Bruto (PIB) do Vale do Rio Doce 

e um dos 20 maiores de Minas Gerais. 
O município desponta entre as eco-
nomias mais criativas do Brasil, princi-
palmente pelo destaque da região no 
cenário turístico nacional.

Com uma população de apro-
ximadamente 278 mil pessoas 
(IBGE, 2015), a cidade possui vários 
atrativos, fazendo com que o turis-
mo seja uma das principais fontes 
de renda local. Um dos destaques 
é o Pico da Ibituruna, consagrado 
pela prática do voo livre e de espor-
tes de aventuras. Para atrair mais 
turistas, a administração municipal, 
em conjunto com as empresas, or-
ganiza eventos na área para estimu-
lar o comércio valadarense.

Outra fonte de renda para a ci-
dade é a extração de minerais raros. 
Responsável por 93% das exporta-
ções, as vendas internacionais de 
pedras preciosas geraram, em 2014, 
uma receita de US$ 27 milhões para 
Valadares. Além disso, atividade atrai 
feiras e exposições para o município e 
a região, criando possibilidades para 
os demais setores da economia. 

Governador Valadares também 
é proeminente na prestação de servi-
ços. Em 2014, apresentou um total de 
quase 10 mil estabelecimentos e mais 
de 50 mil postos de trabalho (Relação 
Anual de Informações Sociais, 2014). 
Para se ter uma ideia da dimensão do 
setor, 82% do Valor Adicionado Bruto 
(VAB) da economia valadarense pro-
vém do setor terciário. A indústria, 
por sua vez, abarca com 16% do VAB, 
deixando o restante para a agropecu-
ária (Fundação João Pinheiro, 2012).

Compondo 84% do comércio da 
cidade, o varejo toma frente como o 
segmento que mais gera empregos 
no município. Em 2014, foram mais 
de 16 mil postos de trabalho, distribu-
ídos em quatro mil estabelecimentos, 
sendo a maioria micro e pequenas 
empresas. Tais números representam 

a força dos serviços na região, uma 
vez que, mesmo com a crise econômi-
ca e a redução de 4% no número de 
empresas no segmento em relação a 
2013, o comércio varejista continua a 
gerar oportunidades.

Dada sua importância na econo-
mia regional, empresários do setor de 
serviços devem estar atentos às novas 
tendências relacionadas ao consumo, 
provenientes das mudanças do perfil 
populacional da cidade. Do início dos 
anos 90 até 2010, a pirâmide etária 
dos residentes alterou-se substan-
cialmente. Enquanto em 1991 a po-
pulação idosa tinha uma participação 
de 4,2% no total de pessoas, no final 
da primeira década dos anos 2000 
essa fatia correspondia a 8,1%. Tal 
comportamento segue uma tendên-
cia mundial, em que a terceira idade 
toma sua importância no cenário eco-
nômico e aumenta significativamente 
ano após ano. A necessidade do de-
senvolvimento de produtos e serviços 
voltados para esse perfil torna-se fun-
damental para o sucesso dos empre-
endimentos. Possibilidades de cresci-
mento podem ser exploradas no forte 
turismo local, com pacotes adaptados 
para esse novo consumidor.
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nomia do país, possuem maturidade 
para enxergar e colocar em prática 
esse conceito?

Samy Dana – Eu acho que alguns têm, 
outros não. São nessas horas que as 
pessoas buscam as ideias mais criati-
vas. Eu acredito que o país está cres-
cendo muito, há muitas formas de ga-
nhar dinheiro. Em tempos de crise, é 
preciso refletir. Eu concordo com essa 
frase parcialmente, muita gente, infe-
lizmente, acaba quebrando. Em épo-
ca de crise, não é uma vida tão fácil. 

Revista Sindicomércio – Em razão 
da dificuldade do acesso ao crédito, 
muitos empresários se veem endivi-
dados. Através do seu livro e do Fábio 
Souza “Como passar de devedor para 
investidor”, qual a principal orienta-
ção para os empresários  atingirem 
esse objetivo no momento atual? 

Samy Dana – É fazer um planejamento 
financeiro. Além de muitas empresas 
não fazerem, um outro erro comum, 
muitas vezes, o empresário misturar 
a conta de pessoa jurídica, com a de 
pessoa física. Muitas vezes, a empresa 
está bem, mas não o suficiente para 
sobreviver a tantas retiradas que o 
empresário faz, e acaba quebrando 
uma empresa, que teria potencial. 
Então, acredito que esses são os erros 
mais comuns. 

Revista Sindicomércio – Por fim, mui-
tos economistas criticam a política tri-
butária do Brasil, visto que os brasilei-
ros trabalham em média cinco meses 
para pagar impostos. Em sua opinião, 
qual seria o formato ideal que o país 
deveria adotar?  

Samy Dana – Acredito que o país de-
veria reduzir os impostos. Deixar os 
impostos mais baixos e também não 
tributar mais a renda ao consumo. 
Hoje, quando a gente vai comprar 
um televisor ou um pacote de ma-
carrão, que seja, a pessoa que é po-
bre paga a mesma coisa que o rico, e 
parte desse preço é imposto, o que 
faz com que o pobre pague, relativa-
mente, muito mais do que o rico. En-
tão, o País teria que fazer é descer os 
impostos sob o consumo e aumentar 
os impostos sobre a renda; além dis-
so, a carga tributária no Brasil é mui-
to alta, então, a gente acaba tendo 
muitos produtos mais caros ainda, 
como é o caso de carros, produtos de 
informática, videogame... O Brasil é 
um país caro, mas a população não 
ganha os melhores salários. Então é 
muito difícil viver no Brasil. 
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O relator da Constituinte e con-
sultor da Presidência da Confe-
deração Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Bernardo Cabral, mediou os trabalhos 
do painel do Congresso Nacional do 
Sistema Confederativo da Representa-
ção Sindical do Comércio (Sicomércio) 
ocorrido no mês de outubro, no Rio 
de Janeiro, sobre o Projeto de Lei nº 
1.572, de 2011, do deputado Vicente 
Cândido (PT-SP), que visa modernizar 
a legislação comercial brasileira ao 
instituir um novo Código Comercial. 
“O comerciante precisa de leis atuali-
zadas”, declarou.

“Devemos ter o espírito de co-
operação. A atividade do comércio 
é muito pulverizada. Temos uma 
língua própria, que nem sempre é 
encontrada em outras profissões. 
Existe um sistema hierárquico em 
outras áreas, mas no nosso caso, 
nossa força não vem da hierarquia, 
mas da força homogênea de nosso 
setor”, disse o presidente da CNC, 
Antonio Oliveira Santos, ao desta-
car a importância de debates relati-
vos ao novo Código Comercial.

Adelmir Santana, vice-presiden-
te da Confederação, destacou que o 
Brasil é um país em construção, que 
carece de um Código Comercial com 
mínima intervenção do Estado, con-
dizente com a economia de mercado 

e que tenha como protagonista a em-
presa, garantida a liberdade de com-
petição. “O novo Código Comercial 
deve contemplar também a inova-
ção”, complementou Darci Piana, vi-
ce-presidente Administrativo da CNC.

Marcelo Barreto, consultor Ju-
rídico da Confederação, elencou as 
iniciativas da entidade sobre o assun-
to. Segundo ele, o Código Comercial 
em vigência no Brasil é de 1850 e 
teve grande parte de suas disposi-
ções revogadas com a aprovação, em 
2002, do Código Civil brasileiro (Lei nº 
10.406/2002). Das antigas normas só 
valem hoje aquelas que se referem ao 
Direito Comercial Marítimo. “O País 
se desenvolve melhor com o amparo 
de leis fortes”, afirmou. “Pleiteamos 
o novo Código, pois ele vai organizar 
de forma sistêmica todas as normas 
acerca do tema. O novo Código vai 
garantir a identidade das normas co-
merciais”, apontou. De acordo com 
Barreto, o painel também é uma 
oportunidade para ouvir os empresá-
rios sobre um tema tão relevante.

O professor Fábio Ulhoa Coe-
lho, palestrante do painel, destacou 
que algumas leis e normas ganham 
nome e, assim, chamam a atenção da 
sociedade. “O novo Código ressalta a 
importância que a empresa tem para 
a economia, para a sociedade, para 
consumidores e trabalhadores, que 

transcende os interesses do próprio 
empresário. Esse Código vai ser 
uma lei que terá principalmente a 
função política e cultural de confe-
rir às empresas sua real importân-
cia”, enfatizou.

Segundo Ulhoa, a imprevisibi-
lidade das decisões judiciais é extre-
mamente prejudicial aos negócios, e 
por trás dela há um pensamento da 
sociedade que acaba por influenciar 
diferentes decisões do Judiciário so-
bre os mesmos temas. “Precisamos 
inverter valores de forma que o res-
peito, o reconhecimento da empresa, 
passe a ter, ou volte a ter, como teve 
no passado, sua valorização”, expli-
cou. “O empresário luta, no seu dia a 
dia, com normas burocráticas e con-
some tempo, energia, disposição e 
bom humor. O novo Código também 
traz melhorias nesse aspecto.”

O novo Código Comercial é com-
patível com o dinamismo das ativida-
des econômicas atuais e insere o Bra-
sil em um nível melhor de competição 
internacional para atrair mais inves-
tidores e negócios, enfatizou Ulhoa. 
“Temos muitas regras com as quais 
o investidor global não está familia-
rizado. Mas é possível compatibilizar 
algumas normas de nosso Direito com 
o Direito vigente em outros países”, 
pontuou, para citar alguns benefícios 
que o novo Código pode gerar.

Fonte: CNC

Para o consultor jurídico da CNC, Marcelo Barreto, o novo Código Comercial 
vai organizar de forma sistêmica todas as normas acerca do tema

NOVO CÓDIGO COMERCIAL FOMENTARÁ
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL SAUDÁVEL
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PECULIARIDADES DA TRIBUTAÇÃO
DO SETOR ATACADISTA

Marcelo Nogueira Morais
Advogado da Fecomércio MG
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O setor atacadista é um dos 
grandes responsáveis pela 
distribuição de boa parte das 

mercadorias que circulam no terri-
tório mineiro. Para realizar todas as 
operações, os empresários devem 
ficar atentos à legislação tributária, 
tendo em vista as diversas peculiari-
dades que envolvem a atividade.

No que se refere ao Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), um dos pontos mais de-
batidos atualmente é a Substituição 
Tributária (ST), que obriga a indústria, 
em regra, a realizar o recolhimento do 
ICMS-ST referente às operações que 
ainda irão acontecer. Com isso, o ata-
cadista, em regra, acaba recebendo o 
produto por um valor maior, uma vez 
que deve suportar de forma antecipa-
da o recolhimento do tributo que se-
ria devido somente na saída da mer-
cadoria para o consumidor final, ou 
para outro contribuinte do imposto 
que pretende revendê-la, caso fosse 
observada a regra do débito e crédito.

O anexo XV do Regulamento do 
ICMS de Minas Gerais (RICMS), que 
fora implementado por meio do De-
creto nº 43.080/2002, estabelece to-
das as normas que devem ser obser-
vadas pelos contribuintes. Entre elas, 
é importante salientar o disposto no 
parágrafo 1º do artigo 18, o qual isen-
ta o recolhimento do ICMS-ST quando 

o estabelecimento industrial fabri-
cante transferir mercadorias para 
o atacadista da mesma titularidade 
que operar exclusivamente com seus 
produtos e não revendê-los no vare-
jo. Denota-se, portanto, que o legis-
lador, sensível a tais peculiaridades e 
considerando o disposto na legisla-
ção, simplificou o procedimento que 
deve ser adotado.

As empresas também podem 
requerer a restituição dos tributos 
pagos antecipadamente nos casos 
em que o fato gerador presumido 
da substituição tributária não se 
concretizar. Para tanto, deverão ob-
servar o previsto entre os artigos 
22 e 31 do anexo XV do RICMS de 
Minas Gerais. Entre as formas pos-
síveis para restituir o imposto reco-
lhido destaca-se a possibilidade do 
crédito na escrita fiscal do contri-
buinte, facilitando o reembolso.

Outra situação atribuída aos 
atacadistas que merece ser citada é a 
possibilidade de transferência do cré-
dito acumulado para a aquisição de 
caminhão, trator, máquina ou equipa-
mento, o que pode favorecer muito a 
atividade da empresa que tenha essa 
possibilidade. Para isso, valem os cré-
ditos relativos às entradas de merca-
dorias remetidas por estabelecimen-
tos de produtor rural, do fabricante, 
ou do centro de distribuição de mes-

ma titularidade localizado no mes-
mo estado, assim como os oriundos 
do recebimento de energia elétrica 
ou combustível em que o imposto 
tenha sido devido ao estado de Mi-
nas Gerais. 

Pelo exposto, conclui-se que os 
empresários do setor atacadista de-
vem ficar atentos a todos os preceitos 
legais que regulamentam a atividade, 
pois, apesar de haver muitas obriga-
ções, há também alguns benefícios 
que podem ser aproveitados.

Fonte: CNC
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Quem nunca presenciou uma 
empresa consagrada ser engo-
lida pelo mercado por falta de 

inovação e criatividade?  Ao longo dos 
anos, o modelo tradicional de comér-
cio vem passando por uma reformula-
ção significativa. De fato, a tecnologia 
tem sua parcela de contribuição, no 
entanto, os efeitos da globalização 
proporcionaram mudanças incalculá-
veis no hábito do consumidor. Sabe 
aquele velho discurso para abordar o 
seu cliente? Esqueça! Não serve mais. 
Hoje, não basta vender bem, é neces-
sário encantar. 

Quem por receio ou comodida-
de, não acompanhar essas mudanças 
e aprimorar o negócio com métodos 
e estratégias inovadoras, corre o risco 
de perder espaço para a concorrência 
e ficar pra trás. Possivelmente, você 
está perguntando: “inovar como nes-
se período de crise”? Engana-se quem 
pensa que inovação está diretamente 
ligada a altos investimentos. Muitas 
vezes, algumas mudanças nos proces-
sos da sua empresa resultam em fun-
cionários valorizados, clientes mais 
felizes e vendas mais eficazes. 

Comece aos poucos, inovando 
no ambiente interno da empresa, 
através de treinamentos e capaci-
tações; ambiente a sua empresa, 
deixando o espaço mais agradável a 
quem visita; invista em peso na de-
coração da sua vitrine; tenha sempre 
um mix de produtos variado e moder-
no... O desafio da inovação consiste 
em melhorar a experiência do cliente 
dentro da empresa. 

“INOVAÇÃO NO VAREJO DE       
PRODUTOS”

Para o especialista em Gestão, 
Comércio e Inovação, Tiago da Costa 
Carvalho, que participou como pa-
lestrante do Seminário Senac Varejo 
2015, uma iniciativa promovida pelo 
Senac e Sindicomércio, não há uma 
receita pronta para a inovação, mas 
existe um caminho. “Não há um passo 
a passo de como inovar, mas tem por 
onde começar. E parte desse caminho 
começa pela criatividade. A empresa 
precisa ser mais criativa do que já é, 
tem que questionar diariamente qual 
o seu diferencial diante dos concor-
rentes, apresentar produtos e aten-
dimentos inovadores para o cliente, 
afinal, inovar é sair da zona de confor-
to e modificar o que a empresa está 
acostumada a fazer”, afirma. 

Uma das principais dificuldades 
das empresas, em inovar, é o medo 
de arriscar. Mas qual é o momento de 
mudar um sistema ultrapassado por 

algo inovador? O especialista afirma 
que o brasileiro é muito criativo, po-
rém não coloca em prática as inova-
ções por medo de errar. “Falhe, mas 
falhe rápido. Quando um projeto é ra-
pidamente testado em escala menor, 
os erros são facilmente identificados 
e os prejuízos são menores. Se algo 
não sair como esperado, mude rapi-
damente e leve o erro como aprendi-
zado. Não se pode paralisar diante do 
medo ou esperar a “hora certa” para 
lançar um produto ou serviço no mer-
cado, pois se você demora demais, 
corre o risco de ser atropelado pela 
concorrência”, explica Tiago. 

OMINIVAREJO - DO FÍSICO            
AO DIGITAL

Sabe aquele medo do e-com-
merce devorar as lojas físicas? A re-
lação de ambos inspirou a criação do 
termo OminiVarejo - do físico ao di-
gital”, um movimento que surgiu em 
2012 na National Retail Federation 
(NRF), Reail’s Big Show, maior feira de 
varejo do mundo. 

A nova tendência do mercado 
varejista mostra que nos dias de hoje 
não há mais diferenças entre lojas fí-
sicas ou lojas online, é o que pondera 
o especialista em Gestão, Comércio 
e Turismo do Senac, André Carvalho. 
Para ele, o cliente conhece o produ-
to na loja física e finaliza a compra 
através da internet ou vice-versa. “É 
necessário que os empresários não 
vejam a internet como um vilão ou 
ache que as lojas físicas vão fechar as 
portas, não é nada disso. Através da 
internet é possível complementar as 
vendas, ou seja, o ambiente físico e 
online podem caminhar juntos”.

O novo consumidor, segundo 
André, está o tempo todo conectado 

às novas mídias e hoje a competitivi-
dade está muito além de alguns anos 
atrás, pois o consumidor tem inúme-
ras opções de onde e como comprar. 
“Se engana quem ainda acredita que 
o seu principal concorrente é o cole-
guinha da esquina. Hoje as empresas 
competem em âmbito global no mer-
cado. Tem inúmeras empresas bra-
sileiras que perdem para o mercado 
estrangeiro. E por que o cliente está 
indo comprar em outro país? Por-
que lá fora é mais barato? Porque o 
produto que ele procura não existe 
no Brasil? Então seja pioneiro e que-
bre esse paradigma. Traga para o seu 
empreendimento o que o seu cliente 
tanto procura no exterior”, instiga. 

Para o Diretor do Sindicomércio, 
Ângelo Coelho dos Santos, que repre-
sentou o Sindicato na 104ª edição da 
NRF/2015 em Nova Iorque, há alguns 
anos, o varejo ficou assustado achan-
do que as lojas de rua iriam acabar, 
porém, o que percebi em Nova Iorque 
é que as empresas que não têm lojas 
de rua, as virtuais, estão montando 
um estabelecimento na rua para mos-
trar o produto. “Fazer com o que o 
seu negócio seja próspero e duradou-
ro, exige uma série de fatores. É pre-
ciso encantar os clientes e fazer com 
que eles sintam prazer de ir à sua loja. 
Além de manter o contato através das 
redes sociais, como, facebook, insta-
gram e WhatsApp...” 

É o que tem buscado fazer o 
empresário Nelson Rocha Azevedo 
Júnior de Governador Valadares. “É 
notório que a inovação e a tecnologia 
estão chegando ao varejo, até mesmo 
no interior. Na minha empresa, por 
exemplo, utilizamos muito as redes 
sociais. Através dela, nos conectamos 
com os nossos clientes a todo o tem-
po” afirma. 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:
FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS NO VAREJO

Para o especialista em Gestão, Comércio e Inovação, Tiago da Costa, não há uma 
receita pronta para inovação, mas existe um caminho: a criatividade
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PREÇO ÚNICO DE R$39,00 

Muito se fala de crise, mas para 
o sócio proprietário das lojas Ello 

Boutique, Marcos Paulo Duarte, 
essa palavra não existe. Instalada 

em Governador Valadares há pouco 
tempo, já é a terceira loja da rede 
que foi criada em apenas um ano. 

O empreendimento que oferece 
roupas femininas com as principais 

tendências da moda a preço 
único de R$39,00 reais, promete 
fazer a cabeça das valadarenses. 
Como diferenciais competitivos, 
a empresa pretende investir na 

qualidade das mercadorias e em 
preço justo. Seja bem-vindo ao 

comércio de Valadares! 

SEMINÁRIO É SUCESSO 

A realização do 7º Seminário de Direito do Trabalho da Fecomércio MG 
foi um sucesso. A escolha dos palestrantes garantiu um evento de alto 
nível. Nomes renomados do direito nacional e internacional marcaram a 
presença, como é o caso da Professora da Universidade de Roma Tor Vergata, 
Francesca Columbu e do Professor Italiano da Facolta Di Giurispudenza da 
Universita di Roma II Tor Vergata, Giancarlo Perone. Dentre os assuntos 
discutidos, houve destaque para as “Recentes Mudanças na Legislação 
Trabalhista e os Reflexos nos Contratos de Trabalho” e para o “Panorama 
da Crise Econômica na União Europeia e no Brasil e os Reflexos nas 
relações do trabalho e no movimento sindical”. Parabéns ao presidente da 
Fecomércio MG, Lázaro Luiz Gonzaga, pela organização do evento.  

DE DONA DE CASA
A EMPRESÁRIA

A encantadora Fabíola Nunes 
Mozzer é a mais nova empresária 

da cidade. Ela que já tinha o 
sonho e desejo de empreender, 

após o crescimento dos filhos, se 
viu no seu momento ideal para 

abrir a sua primeira empresa, 
a Star Íntimos.  A empresária 

decidiu investir no segmento de 
roupas íntimas para o público 

feminino, masculino e infantil; e 
linha fitness. Para as vendas de fim de ano, Fabíola está com as melhores 

expectativas possíveis para as vendas e pretende arregaçar as mangas para 
atrair os consumidores. Parabéns pela iniciativa, Fabíola! 

SENAC VAREJO
A iniciativa do Senac de criar o Seminário 

Senac Varejo está dando o que falar. Os 
especialistas em Gestão e Comércio, Tiago 
da Costa Carvalho e André Carvalho estão 

compartilhando o conhecimento com diversas 
cidades de Minas Gerais sobre inovação, 

visando provocar, inspirar e agregar valor aos 
negócios e contribuir com  a competitividade 

das empresas. Em Valadares, a comitiva 
esteve presente no dia 17 de setembro. 

OUTUBRO ROSA | As unidades do Sesc MG 
estão de parabéns pela realização da campanha 
Outubro Rosa. Foram diversas atividades para 
conscientização das pessoas sobre a prevenção 
do câncer de mama. Blitz educativa, palestras e 
apresentações teatrais estiveram na programação. 

DUAS DÉCADAS DE 
EXPERIÊNCIA

O empresário Alberto Marques 
de Oliveira com experiência de 

20 anos no comércio decidiu 
investir em mais uma loja. A nova 
empresa, Mega Modas, localizada 

no centro da cidade, é mais uma 
opção para o público que deseja 

estar bem vestido e antenado 
à moda. É possível encontrar 

mercadoria de qualidade, 
atendimento de primeira, aliado 

a um bom preço e um espaço 
climatizado para conforto dos 

clientes. Sucesso, Alberto!  
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REVISTA SINDICOMÉRCIO

PRECOS E
PRODUTOS

AFIXAÇÃO DE

PARA O CONSUMIDOR

Parte 

final

A série sobre “Afixação de Preços 
e Produtos para o Consumi-
dor” da Revista Sindicomércio 

chega ao fim. Nesta edição, você po-
derá conferir as principais condutas 
inapropriadas utilizadas pelas empre-
sas e como é aplicada a fiscalização. 

Essa série teve como objetivo 
suscitar uma melhora no mercado de 
consumo por meio de um dos princi-
pais instrumentos da Política Nacional 
das Relações de Consumo: a educa-
ção e a informação de fornecedores e 
consumidores quanto a seus direitos 
e deveres.  

QUAIS OS CUIDADOS, QUANTO À 
AFIXAÇÃO DE PREÇOS, NO MOMENTO 

DA MONTAGEM, DO REARRANJO OU DA 
LIMPEZA DA VITRINE E DA LOJA? 

Se o estabelecimento es-
tiver fechado ao público e as vi-
trines vedadas, não há cuidados 
a serem observados. Se a mon-
tagem de vitrines, rearranjo ou 
limpeza ocorrer em horário de 
funcionamento, os preços dos 
produtos e serviços expostos à 
venda devem ficar visíveis ao con-
sumidor.

QUAIS AS CONDUTAS PROIBIDAS?

• Utilizar código de referência que 
deixe dúvida quanto à identifica-
ção do item ao qual se refere;

• Utilizar letras cujo tamanho não 
seja uniforme ou dificulte a per-
cepção da informação, considera-
da a distância normal de visualiza-
ção do consumidor;

• Utilizar caracteres apagados, ra-
surados ou borrados;

• Expor preços com cores das le-
tras e do fundo idênticos ou seme-
lhantes, dificultando a visibilidade;

• Ofertar produtos com preços “a 
partir de...” em araras, expositores, 
vitrines, cestos etc., sem indicar 
em cada unidade de produto ofer-
tado seu respectivo preço à vista. 
Vale lembrar que, se não estiverem 
mais disponíveis à venda unidades 
de produto com o preço ofertado 
na informação “a partir de...”, esta 
deve ser retirada ou alterada;

• Ofertar concessão de desconto, 
deixando de informar o preço à vis-
ta do respectivo produto, já com o 
desconto ofertado;

• Expor informação escrita na ver-
tical ou em outro ângulo que difi-
culte a leitura.

• Atribuir preços diferentes para o 
mesmo item;

• Informar preços em moeda es-
trangeira, sem a sua conversão em 
moeda corrente nacional em ca-
racteres de igual ou superior des-
taque;

• Informar preços apenas em 
parcelas, obrigando o consumi-
dor ao cálculo do total.

O não cumprimento das 
regras de afixação de preços 
constitui violação à legislação e 
sujeita os infratores a processo 
administrativo, podendo re-
sultar na aplicação de sanções 
descritas no Código de Defesa 
do Consumidor, como multa ou 
interdição do estabelecimento.

FISCALIZAÇÃO 

O Procon fiscaliza o cumprimen-
to das normas de defesa do consu-
midor. Esse trabalho é realizado por 
meio de seus agentes fiscais devida-
mente credenciados e portando do-
cumentos de identificação específi-
cos.  

Não tendo sido encontradas ir-
regularidades no estabelecimento, o 
agente fiscal preencherá somente um 
auto de constatação, que comprova 
a visita ao local. Caso se constatem 
irregularidades, será preenchido um 
formulário chamado Auto de Infra-
ção, concebido na forma de uma de-
talhada lista de checagem de todos os 
itens referentes à obrigação legal de 
apreçamento de produtos e serviços. 
O agente fiscal também poderá regis-
trar imagens por meio de dispositi-
vos fotográficos. Qualquer que seja o 
auto exarado pelo agente fiscal, uma 
via será entregue ao responsável pelo 
estabelecimento. 

O Auto de Infração, quando la-
vrado, resulta na instauração de um 
processo administrativo no âmbito 
do Procon-MG, que é conduzido por 
um Promotor de Justiça de Defesa do 
Consumidor da Comarca. O estabele-
cimento comercial poderá apresentar 
sua defesa em relação aos fatos elen-
cados no Auto de Infração. Ao final, 
comprovada a infração aos direitos 
do consumidor, o Procon-MG poderá 
sancionar o fornecedor (multa, inter-
dição, etc.), sendo possível, entretan-
to, propor a assinatura de termo de 
transação administrativa e/ou termo 
de ajustamento de conduta.

Fonte: cartilha elaborada pelo Procon MG 
e pela Fecomércio MG
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SÃO OS “PEQUENOS” QUE
MOVIMENTAM O PAÍS

REVISTA SINDICOMÉRCIO | #COMPREDOPEQUENO |

JARDIM PÉROLA

Há décadas, os pequenos negó-
cios movimentam boa parte da 
economia do Brasil. A questão 

é que eles são tão próximos das nos-
sas casas, que nem sempre a gente 
se dá conta da verdadeira dimensão. 
Quem não se lembra do Sr. João da 
mercearia da esquina e do Sr. José da 
padaria? E das famosas cadernetas, 
que continham o registro dos “fiados” 
a perder de vista? 

O tempo passou, alguns negó-
cios se modernizaram, mas muitos 

VILA ISA

Na perspectiva de melhor aten-
der os moradores do bairro Vila Isa, 
o empresário Ranildo Alvares, abriu 
a empresa Almeida Esportes em 
1987. “Eu fui gerente de uma agência 
bancária, o que me deu uma grande 
experiência e conhecimento no mer-
cado financeiro. Logo depois, abri a 
empresa e fui aprendendo no dia a 
dia, conversando com os clientes e 
procurando sempre oferecer a mer-
cadoria mais procurada. Começamos 
entender a demanda dos consumido-
res, então, investi em diversificação 
de mercadorias, em um mix vasto de 
calçados, em toda linha esportiva e 
de confecções. Até hoje, nós temos 
clientes desde quando iniciamos a 
loja”, destaca.  

Com o passar dos anos, a pe-
quena loja cresceu e uma das princi-
pais estratégias para acompanhar o 
mercado e não ficar para trás, foi a 
inovação nas formas de pagamento. 
“No início não tínhamos acesso ao 
SPC, vendíamos à vista ou por meio de 
notinhas. Nós mantemos as fichas de 
crediário até hoje devido à fidelidade 
dos nossos clientes. Porém, hoje, os 
consumidores podem pagar também 
por meio de cartão de crédito ou che-
ques. Todos os dados e balancetes fo-
ram computadorizados, pois é preciso 
se adequar às evoluções tecnológicas 
para acompanhar o mercado”, afirma. 

“O segredo do sucesso é ter 
uma boa organização e administra-
ção”, são com essas ações que o em-
presário Carlos Wakabayashi Fabri, 
conduz a Drogaria Pérola. “O segre-
do para uma empresa funcionar por 
tanto tempo é ter um bom atendi-
mento, não gastar além do limite e 
ter controle do dinheiro que entra e 
sai do caixa. Para mim, esses são fa-
tores fundamentais”. 

Para Carlos, que assumiu a 
empresa em 2001, as dificuldades 
são inúmeras, mas não reclama do 
comércio. “A dificuldade é a própria 
situação econômica do país. No 
meu segmento, a concorrência se 
tornou um dificultador, pois quando 
eu cheguei ao bairro Jardim Pérola 
tinham apenas duas farmácias, hoje 
são várias. Eu vejo muitos reclama-
rem do comércio, mas eu não me 
incomodo, pois gosto de trabalhar 
nesta área, o que queixo é da ina-
dimplência e desses altos impostos. 
Aqui, o que nos diferencia é a presta-
ção de serviço. No caso, por exemplo, 
da aferição de pressão, prestamos 
um atendimento domiciliar”. 

ainda preservaram as características 
dos pequenos negócios, dignos do co-
mércio de vizinhança. A popularidade 
é tamanha, que originou a campanha 
nacional do Sebrae intitulada “Movi-
mento Compre do Pequeno Negócio”, 
com o objetivo de estimular o comér-
cio local, e consequentemente, fazer 
com que o empresário invista em ino-
vações para melhor atender o cliente.

De acordo com o Sebrae, hoje 
são mais de 10 milhões de empre-
sas deste porte, o que corresponde a 

95% de todas as empresas do país. Ao 
todo são responsáveis por produzir 
27% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e gerar 52% de postos de trabalho, 
sendo mais da metade do total de 
empregos com carteira assinada. 

Em Governador Valadares, há 
três bairros cuja concentração dos 
pequenos negócios é expressiva. Com 
realidades diferentes, conheça um 
pouco da história dos empresários 
Ranildo Alvares, Darci Luciano de Pi-
nho e Carlos Wakabayashi Fabri. 

SANTA RITA

Meio século dedicado ao co-
mércio. Empreender faz parte da tra-
jetória do aposentado, Darci Luciano 
de Pinho, de 75 anos, fundador da 
empresa Mercearia Pinho. “Eu sem-
pre gostei de trabalhar no comércio, 
era dedicado e trabalhava muito. 
Quando abri a mercearia, era apenas 
um sacolão, não tínhamos funcioná-
rios, minha esposa me ajudava, e com 
o passar dos anos, as minhas filhas 
também. No bairro Santa Rita, foram 
25 anos na ativa, mas ao todo são 50 
anos trabalhando no comércio. Antes 
eu tinha uma mercearia em um distri-
to próximo a Governador Valadares. 
Atualmente, sou aposentado e passei 
a empresa para a minha filha e meu 
genro”, explica.

Relembrando toda a sua tra-
jetória como empreendedor, Darci 
acredita que para conseguir trabalhar 
por tantos anos no comércio é ne-
cessário ter “sangue de comercian-
te”. “Eu nunca tive muita dificuldade 
para administrar, estava no sangue. 
Houve períodos difíceis, as mudanças 
de moedas ou de governo eram um 
problema. Crise no comércio sempre 
existiu, tinha ocasião que você acha-
va que não iria conseguir sair e logo 
depois você dava a volta por cima. 
Tem períodos bons e ruins, é só tra-
balhar e aguentar chegar o período 
bom”, aconselha. 
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Um dos maiores orgulhos do 
Sesc em Minas Gerais é poder 
desenvolver e oferecer ações 

para todos os perfis de trabalhado-
res do comércio de bens, serviços e 
turismo. Trabalhamos continuamen-
te para que todos tenham acesso a 
atividades de assistência, cultura, 
educação, esporte, lazer, saúde e tu-
rismo social que resultem em mais 
bem-estar e qualidade de vida. E, 
nesse sentido, o Sesc Governador 
Valadares se alegra por fazer a dife-
rença na vida de milhares de pesso-
as, como é o caso dos grupos de ido-
sos e de adolescentes que existem na 
unidade.

Em outubro, o grupo de idosos 
Vencedores do Tempo completa 33 
anos. A iniciativa faz parte do Sesc 
+ Grupos: Idosos, um trabalho so-
cial realizado pelo Sesc, pioneiro no 
país e que é reconhecido pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). 
O grupo é formado por 120 pessoas 
com 60 anos ou mais, que buscam 
melhorar a autonomia, a qualidade 
de vida e o exercício da cidadania, 
resgatando o convívio e a participa-
ção social, por meio de práticas so-
cioeducativas.

Ao longo do ano, o grupo parti-
cipa de várias atividades de esporte, 

MAIS FORÇA E BEM-ESTAR
PARA A SOCIEDADE 

Frederico Cássio Benedito
Gerente Interino - Regional

Leste do Sesc 

SESC GOVERNADOR VALADARES PROPORCIONA MAIS QUALIDADE DE VIDA
PARA ADOLESCENTES E IDOSOS POR MEIO DO TRABALHO COM GRUPOS

saúde, lazer e cultura, como a Copa 
Sesc Master – uma competição nas 
modalidades boliche adaptado, bu-
raco, dama, lancebol, voleibol, si-
nuca, peteca, truco mineiro, tênis 
de mesa e natação –, exposições de 
quadros, coral, reuniões de convi-
vência, palestras, cursos, passeios e 
os tradicionais Encontros Dançantes, 
que proporcionam momentos de di-
versão e socialização.

Neste mês, também temos o 
aniversário do Sesc + Grupos: Ado-
lescentes. A ação completa seu pri-
meiro ano em Governador Valadares, 
proporcionando uma nova perspecti-
va social para jovens de 12 a 18 anos. 
A adolescência é uma fase muito im-
portante e exige acompanhamento 
e participação ativa dos pais e res-
ponsáveis. Durante os encontros, os 
participantes discutem temas que 
fazem parte do cotidiano como iden-
tidade, relações sociais e convívio. 
As atividades mais frequentes são as 
reuniões de convivência e recreação, 
passeios, palestras, cursos de teatro, 
música, dança e trabalhos manuais.

Com esses e outros produtos, 
projetos e iniciativas, seguimos ca-
minhando na ampliação do trabalho 
social e colaborando para o fortale-
cimento de uma realidade com pes-

| SESC |

soas mais felizes e valorizadas. Sem-
pre sendo condizente com a nossa 
missão e os nossos valores, levando 
um mundo de bem-estar aos traba-
lhadores do comércio de bens, servi-
ços e turismo, seus dependentes e à 
sociedade. Se você enquadra-se no 
perfil, entre em contato com a gente 
para saber como participar gratuita-
mente dos grupos e aproveite tudo o 
que o Sesc pode oferecer a você.

Sesc Governador Valadares: 
Avenida Veneza, 877, Grã-Duquesa. 
Telefone: (33) 2102.9800.

REVISTA SINDICOMÉRCIO 5ª EDIÇÃO | Governador Valadares | OUT/NOV/DEZ15

22

Fo
to

: P
at

ríc
ia

 S
oa

re
s



| SENAC |

Considerando o atual cenário 
econômico, temos instalado no 
comércio um clima de extrema 

cautela por parte dos consumido-
res, principalmente os mineiros que 
já carregam os traços marcantes da 
cultura por serem conhecidos como 
desconfiados e exigentes. Frente aos 
desafios do meio macro e microeco-
nômico, fica claro que os empresários 
que souberem identificar oportunida-
des de desenvolvimento serão aque-
les que irão prosperar.

Se por um lado a falta de con-
fiança no meio político e o endivida-
mento da população refletem em um 
contexto de cautela de consumo, por 
outro lado temos uma oportunidade 
explícita, porém, pouco percebida 
pela maioria das pessoas. Transformar 
a cautela em vantagem competitiva 
para o negócio é perceptível apenas 
pelos profissionais e empreendedores 
que apresentam perfil resiliente alia-
do à atitude positiva e que possuem 
capacidade para enfrentar momentos 
difíceis transformando-os em diferen-
ciais. Para tanto, a empresa deve con-
tar com profissionais qualificados em 
todos os setores, principalmente o 
comercial. Essa área deve contar com 
colaboradores treinados para enten-
der os questionamentos do consumi-
dor como uma oportunidade para o 
início de um atendimento consultivo 
que gere negócios e que, sobretudo, 
fidelize o cliente. É fundamental que, 
ao final do atendimento, ele tenha a 
certeza de que o serviço ou bem de 
consumo adquirido, realmente aten-
derá suas necessidades.

 Os primeiros passos para ob-
ter esse resultado são estabelecer 
uma boa comunicação com o cliente, 
sendo um bom ouvinte, e identificar 
o que o motivou a entrar na loja. A 
partir desses pontos, desenvolver um 
ambiente que gere empatia é primor-
dial, pois, além de consumir, o cliente, 
com certeza, irá propagar a imagem 

da loja e do produto para seus conta-
tos, gerando novos negócios.

 Saber lidar com situações ines-
peradas e tensas, tendo a capacidade 
de escutar o cliente sem justificar a 
causa do descontentamento, é fun-
damental para o sucesso do negócio. 
Lembre-se: nesse momento o cliente 
nos proporciona a oportunidade de 
surpreendê-lo, pois, caso contrário, 
ele simplesmente poderá não vir mais 
ao estabelecimento e poderá atuar di-
famando o produto ou serviço. Sendo 
assim, manter a calma e saber conver-
sar é o melhor caminho para construir 
a solução, que, inclusive, em alguns 
casos, podem ser simples e rápidas.

 Considerando a proximidade 
com o Natal, a melhor data para o co-
mércio, e de forma a contribuir com o 
desenvolvimento das equipes de ven-
das das empresas do Vale do Rio Doce 
e região, o Senac programou, em Go-
vernador Valadares, uma oferta diver-
sificada de cursos para o quarto tri-
mestre de 2015. Foi dada ênfase aos 
cursos: Técnicas de Vendas, Estraté-
gias de Negociação, Desenvolvimento 
de Líderes, Vendedor, Operador de 
Computador, Excel 2010 - Recursos 
Avançados, além dos MBAs em Ges-
tão Financeira e Controladoria, Ges-
tão Educacional e Gestão Estratégica 
de Pessoas. Com essa programação, 
poderemos qualificar tanto a equipe 
comercial, quanto as lideranças ime-
diatas, contribuindo assim para a su-
peração dos desafios impostos pelo 
momento econômico e político.

 Para finalizar, compartilho duas 
grandes oportunidades para os em-
presários e empreendedores do setor 
do comércio e serviços: a possibilida-
de da oferta de cursos  e projetos de 
qualificação profissional personaliza-
dos, conhecidos como Capacitações 
“in company”, e  os descontos ofere-
cidos nos cursos a todos os comerci-
ários das empresas associadas ao Sin-
dicomércio de Governador Valadares.  

QUALIFICAÇÃO
COMO VANTAGEM
COMPETITIVA

Luiz Argolo 
Diretor do Senac em 

Governador Valadares
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Amor, Alegria,
Paz, união, 

Família e muitos
presentes...


