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FLUIR E DÊ LUZ ÀS SUAS IDEIAS
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hegamos ao fim do ano de
2015. Um ano extremamente
desafiador para os empresários.
Vítimas de tantas inconsistências políticas e econômicas, que estão afetando 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 passaram a controlar os gastos, vendo-se
obrigados a mudar certos hábitos de
consumo.
O reflexo desse cenário já vem atingindo a confiança de alguns empresários 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 missão, a reportagem de capa da Revista
Sindicomércio traz orientações de especialistas consagrados no marketing
em Minas Gerais, com estratégias
para encantar o seu cliente.
Neste período de crise instaurada no
país, a Revista Sindicomércio esclarece as principais dúvidas acerca do
Programa de Proteção ao Emprego
(PPE), que permite às empresas com
dificuldades financeiras reduzir a jornada de trabalho, com diminuição
proporcional de salários dos trabalhadores, por no máximo um ano.
E para compreender como deve comportar a economia do país em 2016,
trazemos nesta edição uma entrevista
exclusiva com o comentarista da Globo News e colunista da Folha de SP,
economista Samy Dana.
A Revista Sindicomércio também reporta, em suas páginas uma análise
sobre um problema que afeta significativamente o comércio de Valadares:
o comércio informal. Nesta edição,
damos um destaque para os camelôs
e ambulantes que comercializam óculos. Uma prática que, além de concorrer diretamente com o comércio
varejista de artigos de óticas, ainda
prejudica a visão.

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 atacadista e um Perfil Econômico de Governador Valadares, com informações 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 Sindicomércio. Na oportunidade, gostaria de
agradecer a toda a equipe envolvida
neste trabalho: à diretoria e aos colaboradores do Sindicato; à equipe da
Fecomércio MG pelo zelo na elaboração dos artigos, e principalmente, a
todos os empresários que aceitaram
compartilhar conosco suas histórias
de vida e superação. A você, leitor, receba a nossa sincera gratidão!
E para comemorar um ano de revista, a partir desta edição, inauguramos
a coluna Social Business, criada para
divulgar notas curtas sobre o comércio local e sobre a atuação do Sistema 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!

Inspirados no Movimento Compre do
Pequeno Negócio do Sebrae, dedicamos nesta edição uma página para
apresentar histórias de pequenos empresários valadarenses, moradores de
áreas comercialmente fortes: Vila Isa,
Jardim Pérola e Santa Rita.
Confira ainda o último capítulo da série “Afixação de preços de produtos e
serviços para o consumidor”. Nesse
tópico, foram abordadas as principais
condutas inadequadas utilizadas

Hercílio A. Diniz Filho

Presidente do Sindicomércio
Governador Valadares

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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POR MAIS DESENVOLVIMENTO
NO VALE DO RIO DOCE

Governo de Minas Gerais criou
o conceito de Território de Desenvolvimento. Para garantir a
participação de todos, dividiu o Estado em 17 partes, separadas por suas
diferentes características. Em cada
um desses Territórios, foi instalado
um Fórum Regional, com reuniões
presenciais que irão contribuir continuamente 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. Dentre as entidades que participaram
ativamente com o envio e defesa das
propostas, está o Sindicomércio, que
como representante do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços, solicitou melhorias nos Eixos de
“Desenvolvimento Produtivo” e “Inovação Tecnológica”; “Infraestrutura e
Logística” e “Segurança Pública”.
Para o diretor do Sindicomércio,
Oldair Martins Soares Filho, a habilidade de ouvir de um governo é fantástica, mas é de suma importância
que as propostas reivindicadas sejam
executadas. “As políticas públicas de
um determinado governo são refletidas no planejamento e no orçamento público. Ter participado do evento
como representante do Sindicato foi
um momento histórico. Estou apostando 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 terminal de integração de cargas (inter-

modal porto seco) em Governador
Valadares;
• Criação de um programa regional
de exploração de granito com políticas que contemplem a qualificação de
mão de obra local, e incentivos para o
beneficiamento do produto no Território do Vale do Rio Doce, com compensação ao município extrator;
• Implantação em cada microterritório 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;

ciliares, afluentes, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas degradadas, garantindo a integração entre
lavoura, pecuária e floresta, fortalecendo os comitês de bacias e
suas ações.
• Fortalecer, por meio de lei, o desenvolvimento do turismo regional, através dos circuitos turísticos, mantendo
a política de regionalização, fortalecendo 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;

• Criação de um programa no Território do Vale do Rio Doce de desenvolvimento para geração e distribuição
de energia solar, com aproveitamento
dos recursos minerais extraídos na região para construção das placas geradoras dessa fonte de energia.

• Expansão/Implantação do programa “crack é possível vencer” em todos os microterritórios;

• Projetos de incentivo à proteção de
nascentes de recuperação, plantio em
áreas degradadas;

RAIO DA REGIÃO DO
VALE DO RIO DOCE

• Gestão dos resíduos com implantação da coleta seletiva, compostagem
dos orgânicos e redução dos rejeitos
e geração dos resíduos de forma geral, com inclusão dos catadores de
materiais recicláveis e acompanhamento técnico;

População (Censo 2010):
646.879 habitantes

• 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 mineira da SUDENE.
• Priorização da questão hídrica, com
construção de barragens, caixas secas
e topos de morros e áreas de recarga,
preservação dos mananciais, revitalização de rios e recuperação de matas

• Criação de uma delegacia seccional
em cada um dos microterritórios.

Número de municípios:
49

• 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
Fonte: com informações do portal
www.forunsregionais.mg.gov.br
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WHATSAPP

O

É O ALVO DA VEZ
NAS EMPRESAS

surgimento das novas mídias
digitais transformou de maneira significativa o cotidiano das
pessoas. A globalização, aliada às novas tecnologias, criou abertura para
uma infinidade de canais de comunicação. Diante desses novos meios de
se comunicar, uma ferramenta que a
cada dia ganha adeptos é o aplicativo
de mensagens instantâneas WhatsApp, 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 dessas mudanças são imensuráveis. Experimenta falar com um amigo que você
não possui WhatsApp, naturalmente,
você será visto como um pseudoalienado. 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 participantes 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 Sociedade, 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 internet móvel. Um estudo recente da
GlobalWebIndex sobre o uso da internet via smartphone, apontou que
o Brasil ocupa a terceira colocação
no ranking dos países com usuários mais tempo online por meio do
smartphone. De acordo com a pesquisa, 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 diversificados: em casa, na rua, no ônibus,
6

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 novas 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, empregado e empregador.

O advogado Arilson Fernandes
Ribeiro, especialista em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho, explica que o empregador possui o direito de restringir o uso ou proibi-lo
de forma completa no ambiente de
trabalho. “O WhatsApp desvia a atenção 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 plenamente possível”, ressalta.
Para Ribeiro, a melhor forma de
o empregador registrar a proibição é
por meio da documentação. “Geralmente, 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 trabalho. Na minha concepção, juridicamente 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 empregado insistir em desobedecer, o
empregador pode aplicar sanções
disciplinares cabíveis, como a advertência escrita ou verbal, suspensão e
por último, aplicar a justa causa. “Óbvio 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 classe avalia o assunto, a Revista Sindicomércio entrevistou a gerente de uma
empresa de vestuário, Lélia Ferreira
Marques. Na empresa em que trabalha, o uso do aplicativo ou qualquer
outra rede social, é estritamente
proibido. “A partir do momento que
nós fazemos as contratações, o funcionário já é informado de que a empresa 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. Temos os cadastro de cada funcionário,
quando existe a necessidade de entrar em contato com algum deles, nós
ligamos”, ressalta.
A gerente de uma empresa de decoração, Edneia Claúdia do Nascimento,
explica que na empresa os colaboradores não são proibidos de usar o aplicativo, 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 empresa até utilizamos a ferramenta ao
nosso favor, através dela enviamos informações de produtos novos para os
clientes”, afirma.
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WHATSAPP PODE GERAR
HORAS EXTRAS

NÚMERO DE USUÁRIOS CHEGA
A 900 MILHÕES NO MUNDO

Outra questão a ser destacada quanto ao
uso do aplicativo WhatsApp no ambiente de trabalho diz respeito à relação do
empregador com o empregado, depois
do horário de expediente. O advogado 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 divulgou 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. Desde 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.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO
PODE SER A LUZ NO FIM DO TÚNEL

este período de crise instaurada no país, o Governo Federal
lançou o Programa de Proteção
ao Emprego (PPE). Por meio da Medida Provisória nº 680, o PPE permite
às empresas com dificuldades financeiras reduzir a jornada de trabalho,
com diminuição proporcional de salários dos trabalhadores, por no máximo um ano. O programa pretende
garantir o emprego e direitos trabalhistas 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 perda salarial pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), limitada a 65% do
maior benefício do seguro-desemprego. Por exemplo, se um trabalhador
com salário de R$ 2.500 que tiver a
jornada reduzida em 30%, a empresa 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 trabalha 30% a menos, mas recebe apenas
15% a menos, de acordo com o subsídio do programa do Governo.
De acordo com o Governo Federal, 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 enfrentar e superar a crise. A principal
vantagem do programa para o Governo, é que ele não perde em arrecadação de impostos, já que a Medida
Provisória determina a manutenção
dos recolhimentos previdenciários e

de FGTS com base não só nos salários reduzidos, como também sobre a
complementação vinda do FAT.
As empresas que aderirem ao
PPE ficarão proibidas de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os
empregados que tiverem sua jornada
de trabalho temporariamente reduzida 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 depois 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 dezembro de 2016.
Tendo como lastro a conjuntura
político-econômica do Brasil, evidencia-se a importância de tal providência 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 empresas com dificuldades financeiras
podem recorrer ao PPE. Para participar, é preciso cumprir algumas exigências determinadas pela MP, como
é o caso: de ter esgotado a utilização
do banco de horas e período de férias,
inclusive coletivas; apresentar indicadores 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 contribuições devidos, além de não poder demitir funcionários ou contratar
outros para a mesma função.
NEM TUDO SÃO FLORES
Com a aparência de inofensivo, o Programa não é visto com bons
olhos por todos. Para a contadora de
Valadares, Maria Aparecida Teixeira Badaró, a iniciativa seria apenas
um paliativo para diminuir os gastos da empresa, pois não funciona
como mola propulsora para retirar a
empresa da crise. “Devido a essa recessão econômica pela qual estamos
passando, o período de seis meses a
um ano é muito pouco para uma empresa 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 suficiente para ajudar a empresa a sair
da crise”, ressalta.
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SELECIONE O PROFISSIONAL IDEAL
O DESAFIO DAS EMPRESAS VAREJISTAS NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL

E

ncontrar o profissional ideal é
um desafio constante nas empresas de diversos segmentos.
Nas empresas varejistas, em especial, ainda encontramos processos
informais, pouco estruturados e até
mesmo improvisados, para recrutar
e selecionar seus profissionais, o
que muitas vezes dificulta encontrar os melhores talentos e obter
processos de seleção com um melhor custo/benefício.
A evolução da área de gestão de
pessoas nas últimas décadas contribui para que ela seja considerada atualmente uma das responsáveis pela
excelência das empresas bem sucedidas. 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 elaborada. Erros na preparação do desenho do cargo, na escolha do tipo
e da técnica podem influenciar no
processo e na contratação de profissionais não qualificados/adequados.
O recrutamento, quando bem realizado, pode amenizar problemas nas
organizações, tais como: rotatividade
de pessoal, absenteísmo, baixa produtividade. Dessa forma, evitamos
nos deparar com a realidade das empresas do setor de varejo, que relataram 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 número um, dada para a rotatividade de
pessoal (ContactBabel, 2012). Uma
taxa alta de rotatividade é prejudicial
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para os demais funcionários, diminui
a produtividade e impacta negativamente 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 profissional “ideal”? O que faz com que
um candidato tenha, potencialmente, mais valor do que outro? Essa é
a hora de encontrar os meios corretos para ter um processo seletivo
mais produtivo.
Assim como você precisa construir um processo de recrutamento
que coloque a seu dispor muitos candidatos, você tem que construir um
processo de seleção que funcione o
melhor possível para identificar a melhor pessoa para contratar.
Esse processo pode ser definido
através da sua área de Recursos Humanos, ou um profissional especializado na prestação de serviço de R&S,
e pode ser executado por profissionais qualificados sejam de dentro da
sua empresa, ou contratados para desenvolver tal atividade.
Um melhor modelo de Recrutamento, possibilitará sua empresa
a atrair maior número de candidatos
que atendam aos pré-requisitos necessários, assim como em um melhor
modelo de seleção, você pode utilizar
instrumentos de avaliação qualificados para filtrar os candidatos inadequados e concentrar seu processo de
seleção nas pessoas certas. Quando
usados nos estágios certos do processo de recrutamento, esses instrumentos de avaliação podem ajudar a

melhorar a eficiência e, finalmente,
levar a um processo decisório de melhor 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 significa “um bom candidato” para seus
cargos e para a organização. Tenha
uma estratégia de R&S bem definida, que atenda às necessidades da
sua empresa, e tenha um profissional
qualificado para direcionar o seu processo 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 importante é estar preparado para enfrentá-los
da melhor forma.

Anna Júlia Bravim Vilela

Psicóloga, Gerente de Recursos
Humanos, Especialista em Gestão
Estratégica de Pessoas pela UFMG

PERFIL
EMPRESA

BACKSTAGE

A

editoria Perfil desta edição mergulhou na história de sucesso do empresário Sebastião Andrade, popularmente 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 empresarial do nosso município.

Revista Sindicomércio – Sebastião,
para começar, conte-nos um pouco sobre 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 trabalho. Quando voltei dos EUA, acabei dando continuidade ao negócio. Este ano, a
empresa completa 10 anos de atividade. Durante todo esse período, sempre
estivemos no mesmo imóvel, o que favorece a nossa tradição.

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 – 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 diferentes, 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 segmento 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-

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 atendimento é a prioridade da loja, então,
eles precisam estar preparados para
isso. Se o cliente é bem atendido, voltará 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.

FICHA TÉCNICA

Revista Sindicomércio – O quê o senhor acredita que tenha sido primordial para não ter perdido espaço para
as demais que surgiram?
Sebastião Andrade – O nosso diferencial é o atendimento. Hoje, a mercadoria 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 – Atualmente,
muitas empresas do comércio sofrem
com o turnover, que é admitir e desligar com muita frequência. Vocês vivenciam 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 deixei claro que a minha prioridade não é
mandar ninguém embora. O vendedor
é a mola-mestre da loja... É ele que conhece 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 senhor vê hoje as redes sociais para o
seu negócio?
Sebastião Andrade – Hoje, eu não proíbo telefone na loja. Todos os meus funcionários 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 sociais 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 gastar. Independentemente deste cenário,
nós vamos fazer a nossa parte. Investir
em propagandas direcionadas ao nosso
cliente e procuraremos fidelizar outros.
Revista Sindicomércio – Antes de encerrar, gostaríamos que esclarecesse
uma cena que presenciamos. Quando
a nossa equipe chegou para a entrevista, 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 comum na empresa?
Sebastião Andrade – Sim. Essa é a primeira 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.

Natural de: Brejaubinha, Distrito de Governador Valadares
Casado com: Rosimeire Lopes Primo Andrade
Pai de: Pedro Henrique Primo Andrade e Douglas Camelo Andrade
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COMÉRCIO
VAREJISTA DE
ÓTICAS SOFRE
COM OS CAMELÔS
E AMBULANTES
“O camelô em
Governador Valadares
tornou-se
institucionalizado”

E

les 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 empresários ao Sindicomércio, acusando
a interferência do comércio informal
sobre seus empreendimentos.
Dos segmentos que mais sofrem, o comércio varejista de artigos
de óticas aparece em destaque, é
o que apontou uma pesquisa encomendada pelo Sindicomércio. Basta
passear por ruas e avenidas bem movimentadas como a Israel Pinheiro, a
Minas Gerais e a Peçanha, que é possível 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 impressão 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 estão 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 teste em uma lente dessas com grau que
eles vendem na rua e constatamos
que a lente possuía quatro graus diferentes. Os óculos falsificados são praticamente uma lupa de plástico feita
quase de brinquedo”.
De acordo com o Superinten10

dente Regional da Fazenda de Governador 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 importadas, bem como com as Polícias Civil
e Militar para os casos de mercadoria de procedência duvidosa. A atuação 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 documento fiscal. Uma vez quitados os tributos 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 fazendária, ficando então totalmente regularizada do ponto de vista tributário”.
Para o comandante da 8ª Região 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 vendas de produtos decorrentes de descaminho 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 segurança já está sendo feito. O trabalho
continuará”.
Uma das formas de sanar o problema dos camelôs e ambulantes, e,
consequentemente, “liberar” as calçadas de Valadares seria através da
mudança do Código de Posturas municipal, tornando essa prática irregular. A equipe da Revista Sindicomércio procurou a Secretaria Municipal
de Planejamento (Seplan) e, em nota,
foi informada que o Código de Posturas do Município está sendo revisto e
será encaminhado à Câmara Municipal somente após ampla discussão
com toda a sociedade civil organizada. Esclareceu ainda que com o projeto 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 contemplar a proibição de camelôs nas
calçadas.
Com relação à obra do novo
Terminal Rodoviário, em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (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.

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR
De acordo com o oftalmologista Guilherme Pascoal, os óculos
que não são originais não têm proteção contra a radiação ultravioleta.
“Quando a gente coloca óculos escuros, 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,

têm o fio ultravioleta. Outro fator
muito importante também, que é o
simples fato de a pessoa ir lá e escolher 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 desencadear 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.

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

Ana Claúdia Szvarca
Engenheira de Alimentos

Gabriel Eleutério de Oliveira
Estoquista

Sou totalmente contra. Não concordo, eu acho errado e perigoso. O certo é as pessoas comprarem em lojas
especializadas com profissionais capacitados para atender. Os óculos de
camelô não são de confiança. Eu não
tenho coragem de comprar. No mercado 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 opinião, o uso é muito perigoso.

Eu sou contra pelo fato de prejudicar muito a visão. Acredito que atrapalha as óticas a vender, devido aos
óculos falsificados serem mais baratos. Porém no final custa caro para
o consumidor, pois pode sofrer com
problemas na visão. Eu sou contra e
não uso.

Carla dos Santos Silva
Dona de Casa
Eu sou a favor das vendas, pois é melhor estar na rua trabalhando, ao invés 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.

Marlene Amaro Trindade
Aposentada

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

Fabiana Brum Ribeiro
Pedagoga
Eu não sou contra, pois gera emprego
para alguém que precisa. O consumidor 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.

Eu sou contra e acho muito perigoso.
Eu, por exemplo, não compraria. Prefiro 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 idade, não posso me descuidar.
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DE OLHO NO

CRIE OPORTUNIDADES EM MEIO ÀS TURBULÊNCIAS

A

h, 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 nascimento de Jesus Cristo.
No comércio, a época é ansiosamente aguardada o ano inteiro
pelos empresários. Porém, como já
era de esperar, em virtude do cenário
econômico atual, as expectativas estão aquém do que se desejava. Uma
pesquisa realizada pela Confederação 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 movimentação financeira é de R$ 32,2 bilhões, o
que representará uma queda de 4,1%
em relação ao ano passado, cenário

12

que deverá frear a demanda por trabalhadores 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 macroeconômico, para o Natal 2015 não
deixar a desejar, será necessário muito 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 atrativos são estratégias que a sua empresa
não poderá deixar de investir.
E se você está sem inspiração do
que fazer para se destacar do concorrente, 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

VISUAL DA LOJA
Que tal começarmos pela vitrine?
Cartão postal da empresa, imprescindível para fazer com que ao se deparar com a sua loja, o cliente tenha
vontade e curiosidade de entrar e conhecer 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 público. “Não há dica melhor que o bom
senso. Como está o seu comércio no
que diz respeito à iluminação, limpeza, visibilidade e leitura? Como está
sua estrutura física, paredes, cheiro,
pisos, entulhos, banheiros? E a aparência dos produtos? Você tem se
preocupado com o acolhimento dos
clientes? Oferecer café, água, entregar um cartão de visitas, disponibilizar
um espaço para trocar roupas ou sentar, são ações simples para receber da
melhor maneira o cliente”, ressalta.

BOM ATENDIMENTO
Todos já sabem que o consumidor 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 fidelizar 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 compreender as necessidades básicas e satisfazer o desejo do
cliente.
Com a concorrência
tão

acirrada, os mínimos detalhes fazem
toda a diferença. “Respeito ao cliente, 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 Flávio.
IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
Não improvise na gestão e nem
espere as coisas acontecerem. De
acordo com o especialista em Marketing, 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 vivendo, a gestão se torna ainda mais
importante, como é o caso da gestão 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 estratégias para aumentar as vendas é essencial para atrair o consumidor que
anda tão cauteloso e sem pretensão
de muitos gastos. “Invista em promoções e parcerias com outros lojistas
da sua região. Foque em volume de
venda através de produtos que apresentem uma boa relação custo/benefício para seu cliente. Busque trazê-lo
pelas possibilidades que você tem a
oferecer”, explica.

loja e fora dela, entre outras coisas,
são fundamentais para movimentar
nossas lojas”, destaca Flávia Altheman, Diretora Executiva de Marketing
e Inteligência de Mercado da Via Varejo.
Em tempos de desestímulo dos
consumidores em ir às compras, trafegando na contramão das pesquisas,
a empresária Simone Cristina de Almeida Andrade Cunha abriu recentemente a empresa Outlet Lingerie e
está com expectativas positivas para
o fim de ano. “Apesar desse momento de crise, eu resolvi investir em um
empreendimento. Acredito que o
empresário que conseguir passar por
esse período de turbulências na economia, 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 decoração 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 decoração, sinto que cria uma interação
maior com o consumidor e nos faz
destacar do que já existe no comércio”,
ressalta a empresária Gabriela Terra.

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, empresa 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 compra é a experiência no ato da compra, 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

Recém chegada ao comércio de Valadares,
a empresária Simone Cristina está
confiante com o Natal
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Revista Sindicomércio – Como o senhor analisa a situação política e
econômica que o País está passando
neste momento? Podemos dizer que
a maior falha foi na escolha da política monetária? Os escândalos da
corrupção maximizaram o problema,
gerando ainda mais insegurança na
população?
Samy Dana – Acredito que
a maior falha foi na política fiscal. A gente
tem um problema
fiscal crítico no
Brasil, pois o Governo gastou mais
do que podia. Não
é só de hoje. Já faz
alguns anos, apesar
dos inúmeros alertas de grande parte
dos economistas. Tinha uma questão chamada a Nova
Matriz
EcoFoto: Pablo De Luca
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O QUE ESPERAR DA
ECONOMIA DO BRASIL?

ão 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 rendimento 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 meses, o economista Samy Dana contou à Revista Sindicomércio, em
entrevista exclusiva.
Samy é Ph.D em Business, professor na Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da FGV, colunista da Folha de SP, da Revista Você
S/A, da Rádio Globo, comentarista da
Globo News e da Rede Globo.
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nômica, em que tinha uma preocupação 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 Monetária, mas a Política Fiscal. Sem dúvidas, 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 deixando o empresário, que já estava com
medo, por causa da economia, ainda
mais resistente de fazer investimento.
Pelo contrário, muita gente está retirando os investimentos.
Revista Sindicomércio – Como o senhor acredita que deverá ser o Natal
2015 para as empresas do comércio
varejista? Como a data é a mais importante 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 importante 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 Natal 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 esperar 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 juros 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 negativo em 2%; no ano
que vem, também
é esperado um
Samy Dana

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 contas, que até agora não tem conseguido
e com isso, piora ainda a situação.

“

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 ”
Revista Sindicomércio – Então, possivelmente, 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 espero que isso seja solucionado.
Revista Sindicomércio – Economicamente 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 vezes, é necessário partir para outros
negócios e até fazer investimentos.
Revista Sindicomércio – A gente sempre ouve muitas pessoas dizendo que
são nas crises que surgem as grandes
oportunidades. O senhor acredita
nessa afirmativa? Os pequenos empresários brasileiros, que movimentam uma parcela significativa da eco-
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nomia do país, possuem maturidade
para enxergar e colocar em prática
esse conceito?

Revista Sindicomércio – Em razão
da dificuldade do acesso ao crédito,
muitos empresários se veem endividados. Através do seu livro e do Fábio
Souza “Como passar de devedor para
investidor”, qual a principal orientação 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, muitos economistas criticam a política tributária do Brasil, visto que os brasileiros 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 deveria 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 macarrão, que seja, a pessoa que é pobre paga a mesma coisa que o rico, e
parte desse preço é imposto, o que
faz com que o pobre pague, relativamente, muito mais do que o rico. Então, o País teria que fazer é descer os
impostos sob o consumo e aumentar
os impostos sobre a renda; além disso, a carga tributária no Brasil é muito 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.

TURISMO, SERVIÇOS E VAREJO FORTALECIDOS
EM GOVERNADOR VALADARES

G

overnador Valadares tem o segundo maior Produto Interno
Bruto (PIB) do Vale do Rio Doce
e um dos 20 maiores de Minas Gerais.
O município desponta entre as economias mais criativas do Brasil, principalmente pelo destaque da região no
cenário turístico nacional.
Com uma população de aproximadamente 278 mil pessoas
(IBGE, 2015), a cidade possui vários
atrativos, fazendo com que o turismo seja uma das principais fontes
de renda local. Um dos destaques
é o Pico da Ibituruna, consagrado
pela prática do voo livre e de esportes de aventuras. Para atrair mais
turistas, a administração municipal,
em conjunto com as empresas, organiza eventos na área para estimular o comércio valadarense.
Outra fonte de renda para a cidade é a extração de minerais raros.
Responsável por 93% das exportações, 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 serviços. 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 provém do setor terciário. A indústria,
por sua vez, abarca com 16% do VAB,
deixando o restante para a agropecuária (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, distribuídos 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 econômica 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 economia 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 substancialmente. Enquanto em 1991 a população 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 tendência mundial, em que a terceira idade
toma sua importância no cenário econômico e aumenta significativamente
ano após ano. A necessidade do desenvolvimento de produtos e serviços
voltados para esse perfil torna-se fundamental para o sucesso dos empreendimentos. Possibilidades de crescimento podem ser exploradas no forte
turismo local, com pacotes adaptados
para esse novo consumidor.

Foto: Izabela Ventura

Samy Dana – Eu acho que alguns têm,
outros não. São nessas horas que as
pessoas buscam as ideias mais criativas. Eu acredito que o país está crescendo muito, há muitas formas de ganhar dinheiro. Em tempos de crise, é
preciso refletir. Eu concordo com essa
frase parcialmente, muita gente, infelizmente, acaba quebrando. Em época de crise, não é uma vida tão fácil.

Guilherme Almeida
Economista da Fecomércio MG
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NOVO CÓDIGO COMERCIAL FOMENTARÁ
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL SAUDÁVEL

O

relator da Constituinte e consultor da Presidência da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
Bernardo Cabral, mediou os trabalhos
do painel do Congresso Nacional do
Sistema Confederativo da Representação 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 atualizadas”, declarou.
“Devemos ter o espírito de cooperação. 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 destacar a importância de debates relativos ao novo Código Comercial.
Adelmir Santana, vice-presidente da Confederação, destacou que o
Brasil é um país em construção, que
carece de um Código Comercial com
mínima intervenção do Estado, condizente com a economia de mercado

e que tenha como protagonista a empresa, garantida a liberdade de competição. “O novo Código Comercial
deve contemplar também a inovação”, complementou Darci Piana, vice-presidente Administrativo da CNC.
Marcelo Barreto, consultor Jurídico da Confederação, elencou as
iniciativas da entidade sobre o assunto. Segundo ele, o Código Comercial
em vigência no Brasil é de 1850 e
teve grande parte de suas disposições 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 comerciais”, apontou. De acordo com
Barreto, o painel também é uma
oportunidade para ouvir os empresários sobre um tema tão relevante.
O professor Fábio Ulhoa Coelho, 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 conferir às empresas sua real importância”, enfatizou.
Segundo Ulhoa, a imprevisibilidade das decisões judiciais é extremamente prejudicial aos negócios, e
por trás dela há um pensamento da
sociedade que acaba por influenciar
diferentes decisões do Judiciário sobre os mesmos temas. “Precisamos
inverter valores de forma que o respeito, o reconhecimento da empresa,
passe a ter, ou volte a ter, como teve
no passado, sua valorização”, explicou. “O empresário luta, no seu dia a
dia, com normas burocráticas e consome tempo, energia, disposição e
bom humor. O novo Código também
traz melhorias nesse aspecto.”
O novo Código Comercial é compatível com o dinamismo das atividades econômicas atuais e insere o Brasil em um nível melhor de competição
internacional para atrair mais investidores e negócios, enfatizou Ulhoa.
“Temos muitas regras com as quais
o investidor global não está familiarizado. 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
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vai organizar de forma sistêmica todas as normas acerca do tema
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PECULIARIDADES DA TRIBUTAÇÃO
DO SETOR ATACADISTA

setor atacadista é um dos
grandes responsáveis pela
distribuição de boa parte das
mercadorias que circulam no território mineiro. Para realizar todas as
operações, os empresários devem
ficar atentos à legislação tributária,
tendo em vista as diversas peculiaridades que envolvem a atividade.
No que se refere ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um dos pontos mais debatidos 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 atacadista, em regra, acaba recebendo o
produto por um valor maior, uma vez
que deve suportar de forma antecipada o recolhimento do tributo que seria devido somente na saída da mercadoria 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 Decreto nº 43.080/2002, estabelece todas as normas que devem ser observadas pelos contribuintes. Entre elas,
é importante salientar o disposto no
parágrafo 1º do artigo 18, o qual isenta o recolhimento do ICMS-ST quando

o estabelecimento industrial fabricante transferir mercadorias para
o atacadista da mesma titularidade
que operar exclusivamente com seus
produtos e não revendê-los no varejo. Denota-se, portanto, que o legislador, sensível a tais peculiaridades e
considerando o disposto na legislação, 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 observar o previsto entre os artigos
22 e 31 do anexo XV do RICMS de
Minas Gerais. Entre as formas possíveis para restituir o imposto recolhido destaca-se a possibilidade do
crédito na escrita fiscal do contribuinte, facilitando o reembolso.
Outra situação atribuída aos
atacadistas que merece ser citada é a
possibilidade de transferência do crédito acumulado para a aquisição de
caminhão, trator, máquina ou equipamento, o que pode favorecer muito a
atividade da empresa que tenha essa
possibilidade. Para isso, valem os créditos relativos às entradas de mercadorias remetidas por estabelecimentos de produtor rural, do fabricante,
ou do centro de distribuição de mes-

ma titularidade localizado no mesmo estado, assim como os oriundos
do recebimento de energia elétrica
ou combustível em que o imposto
tenha sido devido ao estado de Minas Gerais.
Pelo exposto, conclui-se que os
empresários do setor atacadista devem ficar atentos a todos os preceitos
legais que regulamentam a atividade,
pois, apesar de haver muitas obrigações, há também alguns benefícios
que podem ser aproveitados.
Foto: Alberto Wu

O
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Marcelo Nogueira Morais
Advogado da Fecomércio MG
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

Q

FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS NO VAREJO

uem nunca presenciou uma
empresa consagrada ser engolida pelo mercado por falta de
inovação e criatividade? Ao longo dos
anos, o modelo tradicional de comércio vem passando por uma reformulação significativa. De fato, a tecnologia
tem sua parcela de contribuição, no
entanto, os efeitos da globalização
proporcionaram mudanças incalculáveis no hábito do consumidor. Sabe
aquele velho discurso para abordar o
seu cliente? Esqueça! Não serve mais.
Hoje, não basta vender bem, é necessário encantar.
Quem por receio ou comodidade, 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 nesse período de crise”? Engana-se quem
pensa que inovação está diretamente
ligada a altos investimentos. Muitas
vezes, algumas mudanças nos processos da sua empresa resultam em funcionários valorizados, clientes mais
felizes e vendas mais eficazes.
Comece aos poucos, inovando
no ambiente interno da empresa,
através de treinamentos e capacitações; ambiente a sua empresa,
deixando o espaço mais agradável a
quem visita; invista em peso na decoração da sua vitrine; tenha sempre
um mix de produtos variado e moderno... 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 palestrante 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 concorrentes, apresentar produtos e atendimentos inovadores para o cliente,
afinal, inovar é sair da zona de conforto 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
18

algo inovador? O especialista afirma
que o brasileiro é muito criativo, porém não coloca em prática as inovações por medo de errar. “Falhe, mas
falhe rápido. Quando um projeto é rapidamente testado em escala menor,
os erros são facilmente identificados
e os prejuízos são menores. Se algo
não sair como esperado, mude rapidamente e leve o erro como aprendizado. Não se pode paralisar diante do
medo ou esperar a “hora certa” para
lançar um produto ou serviço no mercado, 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-commerce devorar as lojas físicas? A relação de ambos inspirou a criação do
termo OminiVarejo - do físico ao digital”, 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 físicas ou lojas online, é o que pondera
o especialista em Gestão, Comércio
e Turismo do Senac, André Carvalho.
Para ele, o cliente conhece o produto 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 competitividade está muito além de alguns anos
atrás, pois o consumidor tem inúmeras opções de onde e como comprar.
“Se engana quem ainda acredita que
o seu principal concorrente é o coleguinha da esquina. Hoje as empresas
competem em âmbito global no mercado. Tem inúmeras empresas brasileiras que perdem para o mercado
estrangeiro. E por que o cliente está
indo comprar em outro país? Porque lá fora é mais barato? Porque o
produto que ele procura não existe
no Brasil? Então seja pioneiro e quebre 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 representou o Sindicato na 104ª edição da
NRF/2015 em Nova Iorque, há alguns
anos, o varejo ficou assustado achando 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 mostrar o produto. “Fazer com o que o
seu negócio seja próspero e duradouro, exige uma série de fatores. É preciso 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, instagram 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 tempo” afirma.

Para o especialista em Gestão, Comércio e Inovação, Tiago da Costa, não há uma
receita pronta para inovação, mas existe um caminho: a criatividade

DE DONA DE CASA
A EMPRESÁRIA

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!

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!
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.
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.

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!

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.
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PRECOS E
PRODUTOS PARA O CONSUMIDOR

AFIXAÇÃO DE

A

série sobre “Afixação de Preços
e Produtos para o Consumidor” da Revista Sindicomércio
chega ao fim. Nesta edição, você poderá conferir as principais condutas
inapropriadas utilizadas pelas empresas e como é aplicada a fiscalização.
Essa série teve como objetivo
suscitar uma melhora no mercado de
consumo por meio de um dos principais instrumentos da Política Nacional
das Relações de Consumo: a educação 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 estiver fechado ao público e as vitrines vedadas, não há cuidados
a serem observados. Se a montagem de vitrines, rearranjo ou
limpeza ocorrer em horário de
funcionamento, os preços dos
produtos e serviços expostos à
venda devem ficar visíveis ao consumidor.
QUAIS AS CONDUTAS PROIBIDAS?

• Utilizar código de referência que
deixe dúvida quanto à identificação do item ao qual se refere;
• Utilizar letras cujo tamanho não
seja uniforme ou dificulte a percepção da informação, considerada a distância normal de visualização do consumidor;
• Utilizar caracteres apagados, rasurados ou borrados;
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• Expor preços com cores das letras e do fundo idênticos ou semelhantes, dificultando a visibilidade;
• Ofertar produtos com preços “a
partir de...” em araras, expositores,
vitrines, cestos etc., sem indicar
em cada unidade de produto ofertado 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 vista do respectivo produto, já com o
desconto ofertado;
• Expor informação escrita na vertical ou em outro ângulo que dificulte a leitura.
• Atribuir preços diferentes para o
mesmo item;
• Informar preços em moeda estrangeira, sem a sua conversão em
moeda corrente nacional em caracteres de igual ou superior destaque;
• Informar preços apenas em
parcelas, obrigando o consumidor 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 resultar na aplicação de sanções
descritas no Código de Defesa
do Consumidor, como multa ou
interdição do estabelecimento.

FISCALIZAÇÃO

O Procon fiscaliza o cumprimento das normas de defesa do consumidor. Esse trabalho é realizado por
meio de seus agentes fiscais devidamente credenciados e portando documentos de identificação específicos.
Não tendo sido encontradas irregularidades 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 Infração, concebido na forma de uma detalhada lista de checagem de todos os
itens referentes à obrigação legal de
apreçamento de produtos e serviços.
O agente fiscal também poderá registrar imagens por meio de dispositivos fotográficos. Qualquer que seja o
auto exarado pelo agente fiscal, uma
via será entregue ao responsável pelo
estabelecimento.
O Auto de Infração, quando lavrado, 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 estabelecimento comercial poderá apresentar
sua defesa em relação aos fatos elencados no Auto de Infração. Ao final,
comprovada a infração aos direitos
do consumidor, o Procon-MG poderá
sancionar o fornecedor (multa, interdição, etc.), sendo possível, entretanto, 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
ainda preservaram as características
dos pequenos negócios, dignos do comércio de vizinhança. A popularidade
é tamanha, que originou a campanha
nacional do Sebrae intitulada “Movimento Compre do Pequeno Negócio”,
com o objetivo de estimular o comércio local, e consequentemente, fazer
com que o empresário invista em inovações para melhor atender o cliente.
De acordo com o Sebrae, hoje
são mais de 10 milhões de empresas 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 Pinho e Carlos Wakabayashi Fabri.

VILA ISA

SANTA RITA

JARDIM PÉROLA

Na perspectiva de melhor atender 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 mercado financeiro. Logo depois, abri a
empresa e fui aprendendo no dia a
dia, conversando com os clientes e
procurando sempre oferecer a mercadoria mais procurada. Começamos
entender a demanda dos consumidores, 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 pequena loja cresceu e uma das principais 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 cheques. Todos os dados e balancetes foram computadorizados, pois é preciso
se adequar às evoluções tecnológicas
para acompanhar o mercado”, afirma.

Foto: Raíssa Monteiro

á décadas, os pequenos negócios movimentam boa parte da
economia do Brasil. A questão
é que eles são tão próximos das nossas 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 negócios se modernizaram, mas muitos

Meio século dedicado ao comércio. Empreender faz parte da trajetória do aposentado, Darci Luciano
de Pinho, de 75 anos, fundador da
empresa Mercearia Pinho. “Eu sempre gostei de trabalhar no comércio,
era dedicado e trabalhava muito.
Quando abri a mercearia, era apenas
um sacolão, não tínhamos funcionários, 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 distrito próximo a Governador Valadares.
Atualmente, sou aposentado e passei
a empresa para a minha filha e meu
genro”, explica.
Relembrando toda a sua trajetória como empreendedor, Darci
acredita que para conseguir trabalhar
por tantos anos no comércio é necessário ter “sangue de comerciante”. “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 achava que não iria conseguir sair e logo
depois você dava a volta por cima.
Tem períodos bons e ruins, é só trabalhar e aguentar chegar o período
bom”, aconselha.

“O segredo do sucesso é ter
uma boa organização e administração”, são com essas ações que o empresário Carlos Wakabayashi Fabri,
conduz a Drogaria Pérola. “O segredo para uma empresa funcionar por
tanto tempo é ter um bom atendimento, não gastar além do limite e
ter controle do dinheiro que entra e
sai do caixa. Para mim, esses são fatores 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 reclamarem do comércio, mas eu não me
incomodo, pois gosto de trabalhar
nesta área, o que queixo é da inadimplência e desses altos impostos.
Aqui, o que nos diferencia é a prestação de serviço. No caso, por exemplo,
da aferição de pressão, prestamos
um atendimento domiciliar”.
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Foto: Patrícia Soares
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MAIS FORÇA E BEM-ESTAR
PARA A SOCIEDADE

U

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

m dos maiores orgulhos do
Sesc em Minas Gerais é poder
desenvolver e oferecer ações
para todos os perfis de trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo. Trabalhamos continuamente para que todos tenham acesso a
atividades de assistência, cultura,
educação, esporte, lazer, saúde e turismo social que resultem em mais
bem-estar e qualidade de vida. E,
nesse sentido, o Sesc Governador
Valadares se alegra por fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, como é o caso dos grupos de idosos 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 social realizado pelo Sesc, pioneiro no
país e que é reconhecido pela Organização 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 participação social, por meio de práticas socioeducativas.
Ao longo do ano, o grupo participa de várias atividades de esporte,
22

saúde, lazer e cultura, como a Copa
Sesc Master – uma competição nas
modalidades boliche adaptado, buraco, dama, lancebol, voleibol, sinuca, peteca, truco mineiro, tênis
de mesa e natação –, exposições de
quadros, coral, reuniões de convivência, palestras, cursos, passeios e
os tradicionais Encontros Dançantes,
que proporcionam momentos de diversão e socialização.
Neste mês, também temos o
aniversário do Sesc + Grupos: Adolescentes. A ação completa seu primeiro ano em Governador Valadares,
proporcionando uma nova perspectiva social para jovens de 12 a 18 anos.
A adolescência é uma fase muito importante e exige acompanhamento
e participação ativa dos pais e responsáveis. Durante os encontros, os
participantes discutem temas que
fazem parte do cotidiano como identidade, 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 caminhando na ampliação do trabalho
social e colaborando para o fortalecimento de uma realidade com pes-

soas mais felizes e valorizadas. Sempre sendo condizente com a nossa
missão e os nossos valores, levando
um mundo de bem-estar aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e à
sociedade. Se você enquadra-se no
perfil, entre em contato com a gente
para saber como participar gratuitamente 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.

Frederico Cássio Benedito
Gerente Interino - Regional
Leste do Sesc
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QUALIFICAÇÃO
COMO VANTAGEM
COMPETITIVA

C

onsiderando o atual cenário
econômico, temos instalado no
comércio um clima de extrema
cautela por parte dos consumidores, 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 microeconômico, fica claro que os empresários
que souberem identificar oportunidades de desenvolvimento serão aqueles que irão prosperar.
Se por um lado a falta de confiança no meio político e o endividamento 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 aliado à atitude positiva e que possuem
capacidade para enfrentar momentos
difíceis transformando-os em diferenciais. Para tanto, a empresa deve contar com profissionais qualificados em
todos os setores, principalmente o
comercial. Essa área deve contar com
colaboradores treinados para entender os questionamentos do consumidor 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 atenderá suas necessidades.
Os primeiros passos para obter 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 primordial, pois, além de consumir, o cliente,
com certeza, irá propagar a imagem

da loja e do produto para seus contatos, gerando novos negócios.
Saber lidar com situações inesperadas e tensas, tendo a capacidade
de escutar o cliente sem justificar a
causa do descontentamento, é fundamental 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 difamando o produto ou serviço. Sendo
assim, manter a calma e saber conversar 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 comércio, e de forma a contribuir com o
desenvolvimento das equipes de vendas das empresas do Vale do Rio Doce
e região, o Senac programou, em Governador Valadares, uma oferta diversificada de cursos para o quarto trimestre de 2015. Foi dada ênfase aos
cursos: Técnicas de Vendas, Estratégias de Negociação, Desenvolvimento
de Líderes, Vendedor, Operador de
Computador, Excel 2010 - Recursos
Avançados, além dos MBAs em Gestão Financeira e Controladoria, Gestão Educacional e Gestão Estratégica
de Pessoas. Com essa programação,
poderemos qualificar tanto a equipe
comercial, quanto as lideranças imediatas, contribuindo assim para a superação dos desafios impostos pelo
momento econômico e político.
Para finalizar, compartilho duas
grandes oportunidades para os empresários e empreendedores do setor
do comércio e serviços: a possibilidade da oferta de cursos e projetos de
qualificação profissional personalizados, conhecidos como Capacitações
“in company”, e os descontos oferecidos nos cursos a todos os comerciários das empresas associadas ao Sindicomércio de Governador Valadares.

Luiz Argolo
Diretor do Senac em
Governador Valadares
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Amor, Alegria,
Paz, união,
Família e muitos
presentes...

