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inovação
“O

E, para isso, é preciso investir. Não somente na quacomerciante exerce uma atividade vital para o desenvolvimento da econo- lificação de seus colaboradores, na melhoria do atendimia de uma nação: o comércio, isto mento, na estrutura da empresa, em marketing... é preé, a permutação de produtos, troca ciso investir em inovação.
Olhar para a necessidade do conde valores, relação de sociedade ou
sumidor, entender sua forma de
negócio. O setor é mola propulsora
comprar e buscar atender suas nefundamental para que a rotatividade
A cada página desta
cessidades é a chave para combater
mercadológica potencialize a econoedição especial,
mia de uma comunidade, gerando
a gama de concorrentes sedentos por
conquistar o comprador insatisfeito,
emprego e renda.
apresentamos a você,
seja na loja física ou virtual.
Em Marechal Cândido Rondon, a
empresário, motivos para
O sucesso das empresas está incada dia, três novos empreendedores
timamente ligado à qualidade dos
entram no mercado, formalizandonão deixar de acreditar
-se como um microempreendedor
produtos oferecidos, ao bom atendino seu potencial, dos
mento e ao gerenciamento dos setoindividual (MEI). Hoje, são cerca
seus produtos e serviços,
res. E é por isso que mesmo em meio à
de 5,5 mil empresas em atividade
“maré baixa” por conta do momento
no município, tanto no comércio de
e na possibilidade de
econômico vivido no país, desanimar
bens e serviços, quanto na indústria,
satisfazer cada vez mais
ou desacreditar do seu negócio não
profissionais liberais e autônomos.
Em meio ao significativo númepode nem passar pela sua cabeça.
clientes com a sua equipe
A cada página desta edição espero de empresas atuantes no mercacial, apresentamos a você, empresádo local, além dos outras mais de
quatro milhões de negócios ativos no Brasil que, de rio, motivos para não deixar de acreditar no seu potenuma forma ou outra, podem chegar até o consumidor cial, dos seus produtos e serviços, e na possibilidade de
rondonense, é importante que o empresário tenha em satisfazer cada vez mais clientes com a sua equipe.
Inspire-se, acredite na sua importância para sua comente que ele deve ser o primeiro a aparecer na cabeça
munidade e aproveite a leitura.
de quem compra.
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Dinheiro que volta
para o comércio rondonense
Campanha de Natal da Acimacar contemplará 130 consumidores,
distribuindo R$ 80 mil em vales-compras

U

Vice-presidente do
Comércio da Acimacar,
Geovana da Silva
Krause: “Incentivamos
a população a não
deixar as compras
de fim de ano para
os últimos dias, já
que antecipando
suas compras podem
participar dos três
sorteios e ter mais
chances de ganhar”

m investimento que volta para o comércio, estimulando a economia e as empresas da cidade. Esse é o objetivo da Campanha de Natal promovida pela Associação
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) todos os anos.
Em 2019, desde o dia 18 de novembro, os consumidores de Marechal Rondon e da
microrregião têm mais um motivo para realizarem suas compras no comércio rondonense: a chance de concorrer a diversos vales-compras.
O presidente da Acimacar, Ricardo Leites de Oliveira, diz que o foco da Campanha
de Natal da Acimacar é incentivar as compras no comércio e nas empresas prestadoras de serviço rondonenses, fomentando toda a economia do município. “Além da
valorização dos nossos associados, a Acimacar tem como princípio a valorização
do comércio local e dos consumidores da nossa cidade, e a Campanha de Natal
vem ao encontro deste objetivo”, salienta.
A vice-presidente do Comércio da Acimacar, Geovana da Silva Krause,
lembra que, para os empresários, a Campanha de Natal organizada pela
Acimacar e seus patrocinadores é um investimento que as empresas realizam a ﬁm de convidar os consumidores a realizarem as compras em seus
estabelecimentos.
Além disso, comenta ela, comprando no comércio rondonense, não apenas
as empresas são fortalecidas, mas também seus colaboradores e suas famílias,
pela oportunidade de terem um emprego e renda formalizados. “Se a comunidade
investe em nosso comércio, a cidade se fortiﬁca, a renda circula e isso se reverte
em benefício a todos. Um comércio fortalecido é uma cidade que cresce e que tem
qualidade de vida”, aﬁrma.
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Até o dia 26 de dezembro, ao realizar compras em uma das 175 empresas
participantes da campanha, identiﬁcadas com cartazes e estrelas da promoção,
e depositar os cupons nas urnas, os consumidores concorrem a R$ 80 mil em
vales-compras, distribuídos em prêmios de R$ 5 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e
R$ 300. “Incentivamos a população a não deixar as compras de ﬁm de ano para os
últimos dias, já que antecipando suas compras podem participar dos três sorteios
e ter mais chances de ganhar”, enaltece.
Ela lembra que há várias edições a Acimacar realiza a premiação da Campanha
de Natal por meio de vales-compras, um formato que os empresários e especialmente os consumidores aprovam. “Esses R$ 80 mil em prêmios vão retornar ao
comércio da nossa cidade, já que os consumidores contemplados poderão trocar
seus vales-compras em qualquer uma das empresas participantes”, ressalta.

Sorteios

Todos os sorteios da Campanha de Natal acontecerão na sede da Acimacar, às
18h30, nos dias 03, 17 e 26 de dezembro. Já a entrega dos vales-compras aos consumidores contemplados acontecem nos dias 05 e 19 de dezembro e 02 de janeiro.

Presidente da Acimacar, Ricardo Leites de Oliveira: “Além da
valorização dos nossos associados, a Acimacar tem como princípio a
valorização do comércio local e dos consumidores da nossa cidade, e
a Campanha de Natal vem ao encontro deste objetivo”

Fim de ano é oportunidade
para voltar ao mercado de trabalho
No Paraná, Fecomércio estima que serão contratados seis mil
trabalhadores para atender a demanda extra do varejo

O

Natal é considerado a melhor data para
o comércio, já que as festas de ﬁm de
ano, confraternizações entre familiares,
amigos e nas empresas estimulam a troca de presentes.
Além de proporcionar ao comércio um rendimento satisfatório, o ﬁm de ano também é uma
oportunidade para quem busca uma colocação no
mercado de trabalho.
O pico de contratações temporárias para atender ao aumento das vendas neste ﬁm de ano no
varejo acontece nos meses de novembro e dezembro e, para 2019, a Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio
PR) estima a contratação de seis mil trabalhadores. “Na Agência
do Trabalhador
costumamos
receber alguns pedidos
de
abertura de vagas
temporárias
para intermediação de
mão de obra,
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já que algumas empresas têm essa necessidade de completar as equipes de trabalho na
expectativa de crescimento do movimento comercial para o período”, comenta o
diretor da Agência do Trabalhador de
Marechal Cândido Rondon, Arli Neodi
Costa (Pereira).
Normalmente, detalha ele,
as empresas que demandam de
trabalhadores temporários são
aquelas que comercializam artigos relacionados às festas de ﬁm de
ano, roupas, calçados, eletrônicos,
brinquedos, supermercados e presentes em geral.
A sondagem realizada pela Fecomércio mostra que a média de pessoas a serem
contratadas por empresa subiu 16,59% em
relação ao ano passado.
As empresas que antes contratavam apenas
um colaborador temporário passaram a contratar
mais trabalhadores. Aumentou a parcela de estabelecimentos comerciais que pretende contratar
entre duas e cinco pessoas, passando de 24% no
ano passado para 35% neste ano. Já as empresas
que contratarão mais de dez pessoas correspondem a 8%, ante 5% em 2018.

Cuidados para
quem contrata

Por necessidade, Pereira explica que os
empresários costumam estar sempre muito
atentos aos detalhes legais que envolvem a
contratação de trabalhadores, até porque
a maioria das empresas possui um departamento especializado. “Todavia, como a
legislação é bastante dinâmica, é sempre
importante lembrar sobre os cuidados a
serem tomados, relativos à carga horária, aspectos salariais e relacionados à
rescisão do contrato”, alerta.
Algumas dicas valiosas aos contratantes, além de seguir à risca a legislação vigente, são considerar o perﬁl
e a experiência anterior do candidato,

SEJA
EFETIVADO
Para os trabalhadores que têm a oportunidade de conquistar emprego formal por
meio das contratações temporárias, algumas
dicas podem ser observadas para alcançar a
contratação efetiva.
A primeira delas é a dedicação e a iniciativa para adaptar-se à nova rotina de trabalho, que no fim de ano é bastante puxada.
Aprender a dinâmica da empresa com
os funcionários efetivos, conhecer mais do
mercado em que está buscando trabalhar,
trabalhar em equipe, estar mais focado no
trabalho e menos no salário e demonstrar
interesse de que deseja continuar na empresa são características essenciais.
garantir a contratação de trabalhadores que
conheçam a empresa e os serviços, bem como
planejar-se para desenvolver um recrutamento
eﬁcaz. “Lembramos aos empresários do município que a Agência do Trabalhador está de
portas abertas para intermediar a contratação
de trabalhadores temporários, bem como para
efetivação de candidatos. Somos parceiros incondicionais dos empresários e oferecemos um
serviço proﬁssional e de qualidade, até porque
somos acompanhados e constantemente orientados pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Seju), além dos gestores municipais”, conclui Pereira.

Diretor da Agência do Trabalhador de Marechal Rondon, Arli Neodi Costa (Pereira): “Como
a legislação é bastante dinâmica, é sempre importante lembrar sobre os cuidados a serem
tomados, relativos à carga horária, aspectos salariais e relacionados à rescisão do contrato”
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Evento beneficente,
“Natal em Família”

é realizado em Marechal Rondon
Além da entrega de pacotes de doces e cestas básicas nos bairros do
município, evento no dia 20 de dezembro contará com a apresentação de
corais, presença do Papai Noel, sorteios de bicicletas e cestas de Natal

O

Lions Clube Aliança de Marechal Cândido Rondon, com o apoio das empresas Credivel e
Ottymuz, promove a 2ª edição do “Natal em
Família” no município.
Neste ano, o evento novamente terá cunho beneﬁcente, tendo como objetivo arrecadar litros de leite que
serão doados a instituições assistenciais pelo Lions Clube
Aliança.
De acordo com o proprietário da Credivel, Marcos
Rodrigo Werle, o evento surgiu a partir de uma iniciativa
dele e do maestro Gerson Giese, regente de um coral do
município. “Eu já realizava ações beneﬁcentes há vários
anos em Marechal Cândido Rondon, mas no ano passado
nos unimos e ﬁzemos um grande evento na Rua Santa Catarina, em frente à Credivel, que teve recorde de público e
foi muito bonito”, conta.
A presença da população, de acordo com ele, mostrou
que o evento poderia ser ainda maior. Por isso, neste ano,
mais empresas e entidades uniram-se para trazer ainda
mais encanto e alegria para o Natal de Marechal Rondon. “Além do evento com os corais, faremos a entrega
de pacotes de doces e cestas básicas nos bairros carentes
do município. Existem muitas pessoas que precisam de
apoio e doações e, assim como os demais envolvidos nessa iniciativa, fazemos esse trabalho como forma de agradecer por tudo de bom que acontece conosco, que prospera em nossa vida. Queremos compartilhar a alegria com

todos”, enaltece.
No dia 20 de dezembro, a partir das 19h30, na Rua
Santa Catarina esquina com a Dom João VI, em frente à
Credivel, será realizado um grande evento com apresentações dos coros Juvenil Canta Marechal, Canta Horizonte
e Girassol.
Na mesma noite, serão sorteadas dez bicicletas, 25
cestas de Natal e 25 cestas básicas. “Para participar, basta trazer uma caixa de leite no dia do evento e trocar pelo
cupom. Quanto mais caixas de leite, mais cupons. Também teremos a presença do Papai Noel, com local exclusivo para fotos e distribuição de doces”, detalha Werle.

Distribuição de
doces e cestas básicas

Além das apresentações, serão realizadas entregas de
pacotes de doces e cestas básicas em bairros do município.
No dia 16 de dezembro serão visitados os bairros São
Lucas, São Francisco e Marechal; no dia 17, Primavera, São
Mateus e Cipreste; no dia 18, os bairros Sol Nascente, Augusto e Higienópolis; e no dia 19, os bairros Alvorada, Recanto Feliz e Botafogo, contando sempre com a presença
do Papai Noel e a caravana do “2º Natal em Família”.
Nesses dias também serão entregues 12 cestas básicas
para famílias carentes.

Apoio e
patrocínio
O 2º Natal da Família é uma
realização do Lions Clube Aliança, Credivel e Ottymuz. Conta
com o patrocínio máster da Tropical Yamaha, Odonto Master,
Opção da Moda e Ortocolchões,
patrocínio ouro da Serena Rosa,
Dipeg, MCR Bikes, Farmaútil, HS
Consórcios e Alpha Consórcios,
patrocínio prata da Ótica da Visão, Bem Me Quero, Livraria Nota
Dez, Maria’s Modas, Basivil, Lar
Doce Lar e Jakson Celulares, bem
como com o apoio do Jornal O
Presente, Aqui Agora, Marechal
News, Revista Paz, Conecta Oeste
e Marechal Online.
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Quer ser dono do Saiba
como
próprio negócio? começar
Com cerca de 5,5 mil empresas em atividade no município, a cada dia são formalizadas cerca de três
novos microempreendedores individuais no Módulo Empresarial de Marechal Cândido Rondon

O

sonho de abrir o próprio negócio é maior
que fazer carreira dentro de uma empresa para muitos brasileiros. E em Marechal Cândido Rondon não é diferente. Atualmente, de acordo com dados da Secretaria de Fazenda,
são 2.966 empresas de diferentes portes ativas no
município e 2.552 microempreendedores individuais (MEIs), totalizando 5.518 iniciativas.
Seja para sair da informalidade na prestação
de serviços ou para colocar uma iniciativa em
prática em busca de aumento da rentabilidade, a
cada dia, pelo menos três novos MEIs tornam-se
empresários no papel, por meio do Módulo Empresarial instalado junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do município. “Em 2016
havíamos realizado 10,9 mil atendimentos e neste
ano, até o mês de novembro, já chegamos a 16,4
mil. É um número extremamente positivo e significativo para a economia da nossa cidade”, enaltece o secretário da pasta, Sérgio Marcucci.
De acordo com o coordenador do Módulo Empresarial, André Soffa, a maioria das
pessoas que buscam o serviço para se tornar um empreendedor são profissionais
que já atuam na atividade, porém ainda
estão na informalidade. “Apesar de haver
uma parte de atendimentos voltados a
pessoas que saíram de uma empresa para
começar o próprio negócio, a maior parte
dos novos empresários são jardineiros,
pedreiros, costureiras, encanadores, torneiros, marceneiros, entre muitos outros
profissionais que prestam serviço e se
tornam MEI para formalizar-se no mercado, usufruindo dos benefícios que esta
categoria proporciona e oferecendo ainda mais qualidade e garantia do serviço
prestado aos clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas”, menciona.
Soffa e Marcucci salientam que a for-

Módulo Empresarial, que funciona junto
à Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo, é o ponto de atendimento
para aqueles que desejam sair da
informalidade e abrir uma empresa
como microempreendedor individual,
recebendo acompanhamento,
consultoria e cursos para
aperfeiçoamento de forma gratuita

malização só tem benefícios para quem torna-se
um MEI. A primeira citada por eles é a contribuição do profissional com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que garante a aposentadoria
por idade, auxílio-doença ou maternidade e pensão por morte aos dependentes. “O empresário
também tem a possibilidade de empregar mais
uma pessoa de forma legal e contar com a consultoria e acompanhamento da equipe do Módulo
Empresarial, totalmente gratuito”, detalha Soffa.
O acompanhamento, explica, é constituído
por visitas frequentes ao empresário para verificar a necessidade de uma consultoria ou apenas
para tirar dúvidas. Além disso, o Módulo Empresarial também oferta aos MEIs cursos e capacitações para aperfeiçoamento em áreas como
INSS, controle financeiro, possibilidades de
aquisição de crédito para investimentos, orientações sobre formação do preço de venda, entre
outros aspectos.

Como se tornar um MEI?

Para tornar-se um MEI, é preciso seguir alguns requisitos básicos, como ter faturamento
bruto máximo de R$ 80 mil, não ter participação
em outra empresa como sócio titular, não possuir
cadastro municipal de contribuinte (alvará) e não
receber benefício da Previdência Social. “Além
disso, deve-se verificar se a atividade que ele deseja trabalhar está na lista das que podem ser MEI
e consultar o zoneamento urbano para verificar se
a atividade pretendida é permitida no local desejado”, orienta Soffa.
Com a atividade e local definidos e de acordo com as leis vigentes, é preciso apresentar no
Módulo Empresarial RG, CPF, Título de Eleitor,
recibo do Imposto de Renda quando declarante,
comprovante de endereço da residência e do local
pretendido para o estabelecimento, e-mail e número de celular. “Caso a empresa não se enquadre
Divulgação
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Apresentação do projeto de
simplificação e desburocratização
para emissão de alvarás em
Marechal Rondon foi apresentado
ao prefeito Marcio Rauber no
mês de novembro

nas atividades ou o faturamento seja superior ao permitido, a pessoa deve buscar um escritório de contabilidade,
onde os proﬁssionais auxiliarão na abertura da empresa
em outra categoria, como microempresa ou empresas de
pequeno porte”, explica.

Desburocratização do alvará

Seja para um microempreendedor individual ou para
as outras categorias de empresa, um dos primeiros e
principais documentos necessários para poder atuar legalmente no mercado é o alvará.
Este documento indica que um negócio está autorizado a funcionar normalmente. Emitido pela prefeitura, todos os estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviço precisam de um alvará de funcionamento.
Em busca da melhoria na prestação deste serviço aos
contribuintes de Marechal Rondon, diversos setores e secretarias do Poder Público têm trabalhado no processo de
simpliﬁcação e desburocratização do alvará.
O projeto, de acordo com a diretora do Departamento
de Tributação, Karyn Vacari, foi iniciado para solucionar
as constantes reclamações acerca da demora e burocracia
para a conquista do documento. “Para chegarmos a um
processo mais simpliﬁcado e menos demorado, ﬁrmamos
parcerias entre as secretarias de Fazenda e de Indústria,
Comércio e Turismo, bem como com o Sebrae e o Núcleo
de Contadores da Associação comercial e Empresarial
(Acimacar)”, expõe.
A liberação do alvará, de acordo com ela, não envolve apenas a Secretaria da Fazenda e seus departamentos,
mas também a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária e, dependendo do caso, a pasta de Meio Ambiente
e a de Planejamento. “Isso porque não é em todo local que
qualquer empresa pode abrir. Se existe um grande impacto, ela não pode estar em uma área residencial, por exemplo”, pontua.
Desde o início deste ano, os setores envolvidos na
emissão do documento passaram por uma consultoria
com o Sebrae, além de visita técnica a Foz do Iguaçu,
onde o processo de emissão do alvará é bastante célere. “Durante todo o ano tivemos a consultoria do Sebrae nos setores envolvidos buscando observar o que
precisava mudar e para elaboração de um decreto que
flexibilizasse e agilizasse a emissão do documento,
mantendo-se adequada a lei do Simples Nacional, da
Empresa Fácil Paraná, com a nova lei de Liberdade Econômica e com o próprio Plano Diretor municipal”, co-

menta o fiscal fazendário Eslis Afonso.

Processo eletrônico

No município, ressaltam eles, o processo de emissão
de um alvará ainda é manual, ou seja, o processo tramita
de forma física entre os setores competentes, até que todos deﬁram o pedido e o alvará possa ser emitido. “Quando chegava até nós o processo de abertura de uma empresa pelo Empresa Fácil Paraná, que é uma ferramenta de
integração entre os dados cadastrais da Receita Federal e
os diversos órgãos estaduais e municipais que participam
do processo de abertura, alteração e baixa de empresas,
retirávamos desse sistema, fazíamos a anuência prévia e
a tramitação passava a ser por processo físico”, relata o
ﬁscal de posturas Rafael Stockmann.
Todos os processos, diz, passavam pela Vigilância Sanitária, todavia, muitos não precisavam passar pelo setor
para serem liberados. “Com algumas mudanças que já colocamos em prática e outras que irão acontecer até o início
do ano, cada processo só é direcionado aos setores pelos
quais precisa realmente passar”, completa Stockmann.
As principais mudanças, conforme a responsável pelo
Setor de Alvará, Camila Pfeifer, estão na implantação das
categorias de risco baixo A, risco baixo B (médio risco) e
alto risco, de acordo com a atividade pretendida. “Quando um processo entra no sistema, é feita a análise documental e dos riscos sanitários e ambientais internamente.
Dependendo do grau de risco, o processo passa de forma
simultânea para os setores competentes. Quando todos os
setores deferirem o processo, ele volta para o Setor de Alvará, que emite a licença deﬁnitiva. Tudo isso acontecerá
de forma on-line, sem nenhum papel envolvido”, aponta.
Atendendo a lei de Liberdade Econômica, que foi editada pela presidência da República durante o período em
que a equipe passava pela desburocratização e simpliﬁcação do alvará, agora, quando uma empresa é detectada
como de baixo risco, de pronto será liberado o cadastro
econômico, ou seja, poderá iniciar as atividades sem o alvará. “Se a empresa não apresentar risco sanitário, ambiental ou de segurança, essa licença é dispensada, no
entanto, a ﬁscalização não termina aí. Dentro de seis meses os ﬁscais da prefeitura realização a conferência documental e in loco da empresa. Além disso, é obrigatório
ao empresário manter um cadastro tributário para que o
município tenha ciência de que o contribuinte possui uma
empresa em determinado local, respeitando a lei de uso e
ocupação do solo”, observa.

De 40 para
dez dias
A expectativa da equipe é de que
a nova forma de emitir alvarás em
Marechal Rondon entre em prática
nos primeiros meses de 2020 já que,
agora, está sendo feita a integração
do sistema IPM, utilizado pela prefeitura para gerir as informações
do banco de dados do município, ao
Empresa Fácil Paraná. “Apesar de a
implantação dessas mudanças não
ser imediata, já tomamos algumas
medidas para agilizar o processo.
Hoje, um alvará para uma empresa
de baixo risco A, em que o empresário apresenta toda a documentação
necessária para abertura, é entregue,
em média, em dez dias”, informa,
salientando que anteriormente este
prazo era de 30 a 45 dias. “É importante que o contribuinte lembre-se,
contudo, que o tempo começa a contar quando ele entrega todas as documentações, incluindo laudos do
Corpo de Bombeiros e do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP), quando
necessários”, enfatiza Karyn.
A expectativa é que após a mudança completa no sistema e nos setores, os alvarás de empresas de baixo risco B e, em alguns casos, de alto
risco sejam emitidos em um prazo de
15 a 20 dias.
“Existia um acúmulo de aproximadamente 11 mil processos em
aberto, em que a empresa havia sido
aberta, mas o processo não estava
encerrado. Hoje só estão abertos os
processos em andamento, de novas
empresas”, compara Camila.
Neste último mês de 2019 serão
realizados os ajustes ﬁnais internamente, com a sincronização dos sistemas e, no início do próximo ano,
será lançado oﬁcialmente o projeto.
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O
sonho
de
tirar
a empresa do aluguel
Mercado disponibiliza financiamentos para compra de imóveis
novos ou usados, reforma, compra de imóvel na planta, aquisição
de terreno e construção, entre outros. Investimento, no entanto,
não pode se tornar um pesadelo para o empresário que considera
o aluguel um “monstro”

T

er um imóvel próprio é o sonho de
milhões de brasileiros. E não apenas
para aqueles que querem ter sua casa
própria, mas, também, para empresários que
desejam sair do aluguel.
Para quem está em busca de realizar esse
sonho, uma das primeiras questões a ser respondida é: como buscar recursos.
Seja para construir um imóvel do zero ou
reformar, a resposta para esta pergunta depende de diversos fatores e pode ser bastante
individual.
Atualmente,
as
modalidades de aquisição de crédito
para construir
ou até mesmo reformar
uma empresa
variam entre
as instituições
bancárias, sendo que nem

todas trabalham com as mesmas linhas de crédito. “Hoje o cliente tem
disponível ﬁnanciamento para compra de imóvel novo ou usado, reforma
de imóvel, compra de imóvel na planta, aquisição de terreno e construção,
aquisição de imóvel comercial e ainda
aquisição de imóvel com garantia de
imóvel de terceiro”, expõe o corretor de imóveis Roberto Afonso Thomé
(Beto).

Condições
para aquisição

Todas as linhas de crédito, salienta
Beto, têm basicamente a mesma condição de contratação. Trinta por cento do total da renda comprovada pelo
cliente, podendo ser incluída a renda
de cônjuges, sendo ele comprovado civilmente ou por meio de união estável,
pode usar renda de irmãos para comprar um
imóvel em sociedade, de pais com ﬁlhos
maiores, ﬁcando o imóvel de propriedade das pessoas envolvidas proporcionalmente à renda de cada um. Ou seja,
uma pessoa pode ter 75% e outra 25%
do imóvel, de acordo com a renda que
cada um comprovou. “Somente o
programa Minha Casa Minha Vida,
da Caixa Econômica Federal, tem
regras diferentes, devendo obrigatoriamente ser o primeiro imóvel e o cliente nunca ter ﬁnanciado imóvel”, pontua, salientando
que as instituições não ﬁnanciam

Corretor de imóveis Roberto Afonso Thomé
(Beto): “O aluguel não é um monstro que
assombra as pessoas e empresas. É claro que
devemos sempre pensar na aquisição do imóvel
próprio, mas isso não pode virar uma obsessão
que pode se tornar um pesadelo financeiro,
podendo, inclusive, levar empresas à falência”
100% do imóvel, então o cliente sempre precisa ter a contrapartida de 20%. “Pode ser utilizado o saldo do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), caso não tenha imóvel na
mesma cidade em que trabalha. Além disso, há
as despesas de contratos: Impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário (Funrejus) e
registro, que são para documentar o imóvel”,
completa.
Os principais requisitos para conquistar
um ﬁnanciamento para construir ou reformar
sua empresa é ter a renda comprovada por
meio de holerite, contracheque ou declaração
de imposto de renda.

Gerente-geral da agência da Caixa de Marechal Rondon, Rafael
Gomes de Lemos: “Há benefícios que fazem com que a prestação
de um imóvel siga o caminho inverso do aluguel. Enquanto este
tende a aumentar ao longo do tempo, com correção de inflação, no
financiamento imobiliário as parcelas tendem a diminuir”
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Gerente da Cresol em Marechal Rondon, Celito Rauber: “No consórcio a vantagem
é que se a empresa fizer um planejamento, é possível conquistar um prazo de até
200 parcelas para pagamento e a taxa de administração é para todo o período
contratado. A empresa vai investir em algo que é seu, ao invés de pagar aluguel”
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Na Caixa Econômica Federal, instituição ﬁnanceira vinculada ao Ministério da
Economia, o empresário pode ter acesso
a linhas de crédito habitacional para investimento em imóveis comerciais, sendo
possível a aquisição de imóvel novo, usado, construção e ampliação.
Conforme o gerente-geral da agência da
Caixa de Marechal Cândido Rondon, Rafael
Gomes de Lemos, a contratação é feita por
meio de pessoa física, ou seja, o imóvel ﬁca
no nome do empresário, não da empresa.
“O imóvel passa por uma avaliação de engenharia e o proponente por avaliação de
crédito, bem como avaliação documental
do vendedor. O processo é bastante célere.
Com a documentação completa é possível
contratar em poucos dias”, detalha.
As taxas de juros nesta modalidade de
contratação vão de 7,75% a 9,25%a.a.+TR.
O prazo de contratação é de 120 a 240 meses no Sistema de Amortização Constante
(SAC). Ao ﬁnal do contrato, o tomador não
poderá ter ultrapassado a idade de 80 anos.
“O valor de ﬁnanciamento é de no mínimo R$ 50 mil e máximo R$ 1,5 milhão. Não
há restrição quanto ao valor máximo do
imóvel. A cota máxima de ﬁnanciamento
varia: 50% nas modalidades construção
em terreno próprio e ampliação, 70% para
imóvel usado e 80% para imóvel novo”,
menciona Lemos.
Ao empresário que vai sair em busca do
crédito imobiliário para tirar o projeto da
empresa do papel, o gerente geral da Caixa pontua que os benefícios voltam-se ao
Sistema de Amortização Constante, que
faz com que as parcelas tendam a diminuir
ao longo do período de amortização. Além
disso, a correção dos contratos é feita pela
TR que, no momento, é de 0%. “Essas duas
características fazem com que a prestação
de um imóvel siga o caminho inverso do
aluguel. Enquanto este tende a aumentar
ao longo do tempo, com correção de inﬂação, no ﬁnanciamento imobiliário as
parcelas tendem a diminuir. Além de estar
formando patrimônio, no longo prazo a
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Na prática

empresa pode diminuir drasticamente seu
custo ﬁxo”, destaca.
Outras possibilidades que o mercado
ﬁnanceiro oferece para conquistar recursos de construção ou reformas é por meio
das cooperativas de crédito. De acordo com
o gerente da Cresol em Marechal Rondon,
Celito Rauber, a instituição ﬁnanceira
disponibiliza uma linha de crédito chamada “Cresol Empresarial”, com recursos oriundos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), destinada a micro
e pequenas empresas. “O recurso objetiva atender as empresas
na necessidade de capital de giro,
entretanto, também pode ser utilizado para construir ou reformar,
sem a necessidade de comprovação
para qual a ﬁnalidade de uso do recurso”, comenta.
Nesta modalidade de crédito,
as micro e pequenas empresas que
faturam anualmente até R$ 4,8
milhões podem tomar até R$ 500
mil para um mesmo grupo ou conglomerados de empresas.
Para adquirir, a empresa precisa estar
em dia com seus tributos federais, podendo contratar até R$ 500 mil a cada período
de 12 meses. A taxa poderá ser consultada
diretamente na agência e a forma de pagamento será mensal, com prazo de até
60 meses e com carência a negociar. “Hoje
para uma empresa aderir ao empréstimo
nesta modalidade, além de se tornar um
cooperado da Cresol, é preciso ter ao menos um ano de constituição, apresentar
o faturamento e balanço do último ano,
apresentar uma garantia e demonstrar capacidade de pagamento. A operação é realizada sem muita burocracia e em poucos
dias o recurso estará disponível em conta
corrente”, assinala Rauber.
Outra opção, diz ele, é a empresa fazer
um planejamento e contratar um plano de
consórcio, apostando na sorte ou dando
um lance para contemplar a carta de crédito e que o recurso esteja disponível de
forma mais rápida. “No consórcio a vantagem é que se a empresa ﬁzer um planejamento, é possível conquistar um prazo
de até 200 parcelas para pagamento e a
taxa de administração é para todo o período contratado. A empresa vai investir em
algo que é seu, ao invés de pagar aluguel”,
considera Rauber.
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No caso de aquisição, o imóvel precisa
estar averbado. Se for utilizar o FGTS, não
pode ter utilizado o recurso nos últimos
três anos. Se o cliente for de mais idade,
o prazo do ﬁnanciamento vai diminuir de
acordo com a idade, ou seja, quanto mais
velho menor o prazo de pagamento.

NÃO TORNE O
INVESTIMENTO UM
PESADELO

Na visão de Beto, os benefícios de buscar recursos com instituições financeiras
para construir ou reformar dependem muito da conta que o cliente fizer.
Se for empresário e estiver estabelecido
com sua empresa e puder dispor de recurso ou financiamento que não comprometa o capital de giro ou despesas fixas da
empresa, pode-se pensar em adquirir um
imóvel e imobilizar o recurso. “O aluguel
não é um monstro que assombra as pessoas e empresas. É claro que devemos sempre pensar na aquisição do imóvel próprio,
mas isso não pode virar uma obsessão que
pode se tornar um pesadelo financeiro,
podendo, inclusive, levar à falência empresas ou pessoas que fazem de tudo para ter
um imóvel”, alerta Beto. “Precisa ser bem
pensado e planejado, pois se trata de um
investimento a longo prazo. Isso não pode
se tornar um pesadelo”, finaliza.
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Como conquistar capital

de giro para sua empresa

Capital de giro tem grande participação no funcionamento sustentável da empresa,
influenciando na manutenção e sucesso do empreendimento no mercado

T

odos aqueles que abrem uma empresa sabem muito bem o que é e
para que serve o capital de giro,
certo? Errado!
Apesar de ser uma expressão comum
entre os empresários, especialmente por
sua importância para a saúde ﬁnanceira da
empresa, muitos empreendedores não sabem exatamente o que o termo signiﬁca e
por que é fundamental para que um negócio
possa se manter de pé.
O capital de giro é a quantidade de recursos necessária para manter os processos do
negócio dentro de um determinado período
de tempo. De forma mais técnica, é a diferença entre os ativos e passivos circulantes.
Para que uma empresa se mantenha no
mercado da maneira adequada é fundamental que ela calcule corretamente este
indicador.
Para muitos empresários, o fechamento
do caixa é considerado um “fantasma”, na maioria
das vezes, pela falta de organização
e planejamento ﬁ-

nanceiro. Pesquisas do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE) mostram
que hoje no Brasil fecham-se mais empresas do que são abertas e muitas delas encerram suas atividades com menos de um ano
de funcionamento. “Esse índice envolve
uma série de questões. A burocracia, questões tributárias e o controle e organização
e ﬁnanceira, que é onde entra a falta de um
capital de giro adequado que leva muitas
empresas a não terem êxito”, analisa o diretor de Negócios da Sicredi Aliança PR/SP,
Gilson Metz.
Ele diz que é importante o empresário
manter um bom controle e planejamento dos ﬂuxos ﬁnanceiros para garantir a
estabilidade do negócio em curto e longo
prazo. Desta forma, acrescenta, a empresa
tem mais segurança ﬁnanceira, mantendose no mercado e agindo com tranquilidade. “Assim ela garante a estabilidade ﬁscal,
não tendo atrasos e pendências com o ﬁsco,
mantém a previsibilidade e gestão de riscos,
um planejamento voltado a situações inesperadas que podem acontecer no mercado
que atua e um caixa de investimentos. Vemos uma grande falta de controle ou planejamento que impede a conquista de linhas
adequadas de crédito, gerando diﬁculdade
de reservas para expandir ou investir no
negócio”, salienta.

Requisitos para
conquistar crédito

Metz ressalta que quando a instituição ﬁnanceira analisa a de-

Ter um bom controle no
fluxo de pagamento e
recebimento é o grande
desafio das empresas,
especialmente as pequenas
e que estão iniciando
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manda de um associado para conquistar mais
capital de giro são levados em consideração o
planejamento, segurança, estabilidade ﬁnanceira, histórico de crédito e controle dos principais
indicadores que fazem as empresas terem êxito e
sustentabilidade. “Ter um bom controle no ﬂuxo
de pagamento e recebimento é o grande desaﬁo
das empresas, especialmente as pequenas e que
estão iniciando”, aponta.
Geralmente, expõe o diretor de Negócios, o
prazo de recebimento é maior que o prazo de pagamento dos fornecedores, o que obriga o empresário a buscar recursos no mercado ﬁnanceiro para fazer frente a esse controle de pagamento
e recebimento.
Neste cenário, pontua, acaba-se pagando juros, antecipando recebíveis, onerando o custo e
aumentando o preço de produtos e serviços, o
que pode diminuir o volume de vendas. “O controle de gastos que vale para pessoa física aplica-se às empresas: gastar menos do que ganha é
fundamental para manter uma reserva que possa fazer frente a situações inesperadas futuras”,
enfatiza.
Além de ter o bom controle dos recebimentos, empresas que têm baixa inadimplência têm
maior probabilidade de êxito no mercado. Isso
é conquistado pela boa concessão, venda com
qualidade, boa análise do perﬁl dos clientes e
eﬁciência no setor de cobrança, fazendo com que
eventuais inadimplentes tenham cobrança mais
incisiva e assertiva. “Ter uma boa negociação
com fornecedores também é fundamental para
ter crédito no mercado”, destaca Metz.

Diretor de Negócios da Sicredi Aliança PR/SP, Gilson
Metz: “O controle de gastos que vale para pessoa física
aplica-se às empresas: gastar menos do que ganha é
fundamental para manter uma reserva que possa fazer
frente a situações inesperadas futuras”
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Independente da
instituição financeira
que o empresário vá
buscar, é de extrema
importância que se tenha
uma gestão sobre todos
os relatórios gerenciais,
principalmente sobre os
controles financeiros de
uma empresa

Mi

Gerente de
Desenvolvimento de
Negócios Crédito da
Sicredi Aliança
PR/SP, Dilvane
Moura: “Na
modalidade de
capital de giro temos
vários produtos,
mas em qualquer um
deles é importante
entender como está
o ciclo financeiro da
empresa e os prazos
de pagamento e
recebimento”

O primeiro passo para a conquista de capital de giro nas instituições ﬁnanceiras é
estar inserido neste contexto. No caso das cooperativas de crédito, é necessário ser
um cooperado e manter o relacionamento com a instituição, concentrando a movimentação ﬁnanceira de depósitos, aplicações, pagamentos de boletos, seguros,
entre outros. “Existem outros fatores que também não deixam de ser importantes, como manter o cadastro da empresa e dos sócios sempre atualizado na
cooperativa, o que garante mais agilidade de resposta à necessidade ou no
momento de conquistar crédito”, detalha o diretor de Negócios do Sicoob
Marechal, Edison Dechechi.
Nas cooperativas de crédito, bem como outras instituições ﬁnanceiras, há diversas linhas de crédito que variam por prazo e ﬁnalidade quando o empresário demanda de capital de giro. “Independente da instituição ﬁnanceira que o empresário vá buscar, é de
extrema importância que se tenha uma gestão sobre todos os
relatórios gerenciais, principalmente sobre os controles ﬁnanceiros de uma empresa. Só assim uma empresa poderá
ter seu capital saudável, facilitando na hora da busca por
crédito ou empréstimo junto a cooperativa de credito ou
mesmo no mercado ﬁnanceiro”, aponta.
Quanto maior o patrimônio e maior capacidade de pagamento do empresário são aspectos levados em conta no
momento de concessão do crédito, entretanto, Dechechi
comenta que existem outros fatores que limitam o crédito,
chamados de “5C do Crédito”: caráter, capacidade, capital,
condições e colateral. “Nas cooperativas de crédito, quando
da concessão do crédito, devem ser observados o limitador
exigido pelo Banco Central do Brasil, que é o patrimônio de
referência das cooperativas, o qual é composto pela cota
capital integralizada pelos sócios e resultados acumulados
no período de existência das mesmas”, menciona.
O gerente de Desenvolvimento de Negócios Crédito da Sicredi Aliança PR/SP,
Dilvane Moura, cita que a busca por crédito para constituir o capital de giro
objetiva cobrir deﬁciências do ﬂuxo de caixa da empresa para poder honrar
compromissos, principalmente a curto prazo, como aquisição de matériaprima e mercadoria, pagamentos de tributos, fornecedores, pagamento de
salários e antecipação de 13º salários aos funcionários. “Nessa modalidade de capital de giro temos produtos como a antecipação de 13º, dos recebimentos de vendas parceladas no cartão de crédito, o giro fácil, mas em
qualquer um deles é importante entender como está o ciclo ﬁnanceiro da
empresa e os prazos de pagamento e recebimento”, reforça.

Diretor de Negócios
do Sicoob Marechal,
Edison Dechechi:
“É de extrema
importância que se
tenha uma gestão
sobre todos os
relatórios gerenciais.
Só assim uma
empresa poderá ter
seu capital saudável,
facilitando na hora
da busca por crédito”
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Atendimento de excelência:
por que ele é tão importante?

Com consumidores cada vez mais exigentes e “infiéis”, optando por outra empresa por conta de
poucos reais no produto ou serviço, manter a equipe bem treinada e disposta a encontrar
soluções para o consumidor é indispensável

M

uitos dizem que o principal ativo de
uma empresa são os clientes e, de
fato, realmente são. O objetivo de
todo empreendimento é obter sucesso e manter a sustentabilidade em sua área de atuação e
os clientes são o alicerce de um bom negócio e
o que o mantém vivo.
Neste contexto, a excelência no atendimento faz-se importante para atrair e ﬁdelizar
compradores. Um cliente satisfeito, além de
gerar novas receitas, traz consigo novos clientes e consequentemente mais vendas.

Para o consultor do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Willian Braga Tomaz, o perﬁl do consumir está
mudando e, com isso, aparece no mercado um
cliente cada vez mais conectado e investigativo.
Apesar de ser um dos principais quesitos
no encantamento e ﬁdelização dos clientes, o
atendimento de qualidade não é considerado
pelo proﬁssional o maior ou mais determinante. “O atendimento é o meio, não é o início e
nem o ﬁm. Em termos abstratos, o principal

aspecto que o cliente observa é a relação custo e
benefício, porém, só ter um bom atendimento
não será suﬁciente para se manter no mercado, pois a empresa pode ter os melhores e mais
bem treinados atendentes do mundo, mas se
não entregar benefícios para o cliente, não será
o bom atendimento que vai salvar. Ele vai até
conduzir para o sucesso, é indispensável, mas
deve ser considerado dentro de um processo e
observar o todo”, alerta Tomaz.
Se o empresário está procurando ter uma
equipe que faça um bom atendimento, o

consultor do Sebrae aponta para o fato de
que ele já está atrasado. “Atendimento de
excelência é algo básico. O cliente é muito exigente. Quem ainda não tem um bom
atendimento e uma equipe bem treinada
sofrerá as consequências”, frisa.

A linguagem do cliente
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Por considerar o atendimento o “meio do caminho” do consumo, Tomaz salienta que proporcionar
uma experiência positiva ao cliente só reforça que o
mau atendimento afasta a empresa de proporcionar
o encantamento do cliente. “Em termos de aplicação prática, um bom exemplo é o método Disney de
encantar o cliente, que trabalha com três pilares de
sustentação: pessoas, processos e cenários. O atendimento é tão importante e crucial, que só o fato de
você separar o que é ‘palco’ e o que é ‘bastidor’ já
ajudará neste conceito. Expor burocracia, processos e aﬁns para o cliente é mostrar os bastidores e
nenhum cliente gosta ou quer ouvir sobre isso. Ele
quer resolver problemas ou encontrar soluções”,
exempliﬁca Tomaz.
Os principais aspectos que o empresário deve
atentar-se para fazer com que o seu cliente ﬁque
satisfeito com a compra do produto ou serviço e,
principalmente, retorne à empresa, tornando-se
um cliente ﬁdelizado, são qualidade, prazos, condições, benefícios, procedência, impactos sociais
e ambientais, entre outros. “Cliente ﬁdelizado é
aquele que percebe valor, que não vê apenas uma
relação comercial. Hoje o cliente está cada vez mais
inﬁel. Por muito pouco em se tratando de preço, ele
muda de empresa”, ressalta.
Como não existe uma regra rígida quando o
assunto é a ﬁdelização do consumidor, já que depende muito do produto ou serviço, segmento e
clientela, outra importante dica de Tomaz é estar
atento ao mercado e à necessidade do cliente. “Assim será possível proporcionar boas experiências a
quem compra. Mas lembre-se: não há metodologia
melhor do que perguntar para o cliente qual a experiência que ele teve e o que ele acredita que faltou e o
que deveria melhorar”, sugere.

ir
We

Buscando excelência

ins

ebrae

ção/S

Divulga

Consultor Willian Braga Tomaz, do Sebrae:
“Não há metodologia melhor do que
perguntar para o cliente qual a experiência
que ele teve e o que ele acredita que faltou
e o que deveria melhorar”

ire

De acordo com o consultor do Sebrae, é no treinamento e perﬁl que as empresas, especialmente
do comércio, pecam quando o assunto é atendimento. Ele diz que muitos gestores deixam o cargo
mais baixo da empresa para os vendedores e se esquecem que a equipe que mais precisa de treinamento e de atenção é a equipe de frente do cliente. “Ouvir colaboradores que trabalham nesta função, seja em aspectos comportamentais que envolvam desempenho ou aspectos relacionados às
melhorias do ambiente empresarial que advêm dos clientes, é uma atitude imprescindível”, assinala.
No comércio, ele diz ser notável o despreparo de muitas pessoas que trabalham nesta função.
“Conhecer sobre o produto ou serviço que vende, provar e usar de fato, conhecer sobre o perﬁl e
comportamento do consumidor, as necessidades e quem são seus clientes vai ajudar a deixar o
cliente mais satisfeito”, orienta.
As principais dicas de Tomaz para alcançar a excelência no atendimento ao cliente voltam-se à
conexão emocional que, apesar de parecer estranha à primeira vista, é capaz de elevar a um patamar de excelência no atendimento.
Oferecer os benefícios, o resultado que o seu produto
ou serviço vai gerar, mostrar de forma verdadeira que não
está só vendendo, apresentar provas, ou seja, exemplos de
clientes que atingiram a satisfação ou resultado prometido, entregar além do prometido, superar as expectativas,
ser honesto e, quando algo estiver está errado, não mentir para o cliente, já que é mais provável que ele reconheça o esforço para resolver o problema do que ﬁngir que
não está acontecendo. “Trate o cliente como único e não
como mais um e compre aquilo que está vendendo, acredite que aquilo, de fato, é bom”, conclui Tomaz.
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De olho nos erros
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CEO das escolas de idiomas
Get Wise e Get Wise Kids,
Jean Michell Lange: “É muito
bom receber elogios, mas nos
atentamos muito às críticas.
Focamos nos aspectos que
precisamos melhorar de
acordo com as respostas
e já obtivemos ótimos
resultados tanto na
equipe que faz o
atendimento
direto, quanto
no nosso corpo
docente”

Fo

É para evitar este erro que o CEO das
escolas Get Wise Idiomas e Get Wise Kids,
Jean Michell Lange, aplica constantemente ferramentas que mantenham o bom
desempenho da equipe na hora de atender
os alunos.
Com cerca de 30 colaboradores nas
duas unidades da instituição de ensino,
apesar de somente oito trabalharem diretamente com o atendimento ao público
na área de vendas e recepção, ele garante
ser essencial que todos os professores e
demais membros da equipe estejam com
o mesmo posicionamento. “Apesar de o
professor não vender diretamente nosso
serviço ou fazer o atendimento na secretaria, o fato de ele ter um posicionamento ﬁrme, educado e extrovertido faz toda
a diferença em como o aluno, que é nosso
cliente, vai sentir a prestação desse serviço”, menciona.
Além da participação da equipe em
constantes treinamentos da área de aten-

dimento, algumas ferramentas adotadas
pela empresa em busca de aperfeiçoar
cada vez mais o atendimento são as reuniões semanais da equipe de atendimento
e aplicação de uma pesquisa de satisfação,
realizada semestralmente. “É muito bom
receber elogios, mas nos atentamos muito às críticas. Focamos nos aspectos que
precisamos melhorar de acordo com as
respostas e já obtivemos ótimos resultados tanto na equipe que faz o atendimento
direto, quanto no nosso corpo docente”,
detalha Lange.
A participação em treinamentos externos, mesmo que seja durante o expediente dos colaboradores, é outro ponto
importante para reforçar a importância
do atendimento adequado, de acordo com
o público que se está conversando. “Nós
queremos que nossos alunos sintam-se
em casa, que eles ﬁquem à vontade no
ambiente das escolas e para conversar
com qualquer pessoa, desde a secretaria,
os professores, até a coordenação. Mais
do que reuniões internas, a equipe precisa
ouvir proﬁssionais com experiência compartilhando informações, salientando
aspectos que são necessários ter cuidado
e que precisam ser mudados, quais detalhes se atentar para conseguir encontrar
soluções e satisfazer aqueles que buscam
as nossas escolas”, conclui o empresário.

Divulgação

Não comece
o ano no

vermelho
Especialista em Administração dá dicas para você não extrapolar os gastos no fim de ano e
iniciar 2020 endividado
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onfraternizações, amigo secreto,
presentes para familiares e amigos... esses são acontecimentos comuns da época de fim
de ano, e em meio às
promoções das lojas
e oportunidades de
negócios muitas
pessoas acabam
gastando
mais
do que deveriam
e começam o ano
novo com as contas no vermelho.
Para evitar extrapolar nos gastos

Mir
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no período, o especialista em Administração
Eduardo Berndt, vice-presidente de Informações Cadastrais e Proteção ao Crédito da
Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), pontua
algumas dicas importantes para quem quer
presentear, mas não se endividar.

Entenda o crédito

Uma das primeiras dicas do especialista é
entender que crédito (cartão de crédito, limite de cheque especial, ﬁnanciamentos) é
dinheiro de um terceiro. Por isso, custa mais
dinheiro para ter acesso. “A isso chamamos de juros. E juro é a compensação ﬁnanceira recebida pelo investidor por
lhe possibilitar o acesso a esse dinheiro que não é seu. O crédito
não pode ser contado como
renda mensal. Crédito é
uma grande ferramenta,
mas seu uso precisa ser
planejado,
utilizando
somente quando lhe
trazer alguma vantagem, como a facilidade para o pagamento”, alerta Berndt.
Tão sério quanto o planejamento,
diz ele, é preciso
ter controle sobre

esse uso para que não venha a exceder sua capacidade de pagamento na data do vencimento. “Não conseguir pagar a fatura do cartão
em dia signiﬁca que você estará utilizando-se
do crédito mais caro disponível do mercado e
reverter essa situação lhe trará muito desconforto e esforço”, ressalta.

Fuja dos juros
a qualquer custo

Pagar juros diﬁcilmente está vinculado
com oportunidade. Se inevitavelmente tiver
que pagar juros, que seja por uma necessidade que você não tenha conseguido nem adiar
e nem planejar. Tudo o que pode ser adiado e
planejado não deve incorrer juros sobre o valor. “Isso é agir com inteligência ﬁnanceira”,
enfatiza.

Aja pela razão

Berndt salienta que somos indivíduos
emocionais, sendo que 95% das nossas decisões de consumo são feitas por apelos emocionais ou pela impulsividade. “Saia às compras no melhor momento de seu dia, assim
correrá menos riscos de agir por impulso ou
por tentar compensar frustrações emocionais
consumindo coisas que não precisa. Calcule,
analise, reﬂita a consequência para você de
cada decisão de consumo sua”, orienta.

Especialista em Administração e vice-presidente de Informações
Cadastrais e Proteção ao Crédito da Acimacar, Eduardo Berndt: “Justificar
sua falha de administração como sendo algo externo é desculpa para não
começar a controlar suas finanças hoje”

Não seja enganado
pela oferta
Os cartazes de oferta são apelos de
venda, mas não a única opção de consumo. Pelo fato de as pessoas serem
vorazes para consumir, tudo o que possui cartaz de “oferta”, “compre hoje”,
“somente hoje”, “aproveite”, “último
dia” pode ser tentador para contrair uma
dívida.
“Observe, antes de tudo, sua necessidade
de consumo, para depois buscar a melhor opção
de compra. Claro que todos gostamos de ofertas e
melhores preços. Mas, por vezes, levamos para casa coisas que jamais utilizaremos ou que dois meses depois
deixaremos de lado. Tenho certeza que cada pessoa tem
ao menos uma história dessas para contar”, menciona.

Conheça suas dívidas
Segundo a Confederação Nacional do Comércio
(CNC), 30% da renda é o percentual máximo ideal para
comprometer com dívidas. Ao comprometer mais do que
este percentual, qualquer imprevisto pode gerar um excesso de endividamento e a consequente inadimplência
do consumidor frente a seus compromissos.
“Primeiro, faça a conta exata do quanto você já possui de contas a pagar para somente depois comprometer
mais da sua renda com novas aquisições. Se descobrir
que pode comprometer mais de sua renda, peça o valor
dos juros pagos, calcule essa despesa e racionalmente
analise se é viável ou não a compra”, expõe.

Barganhe
Barganha é a capacidade de negociar para buscar
uma vantagem ﬁnanceira diante de uma compra. “Negocie, busque descontos. No entanto, barganhar é para
o consumidor que possui o dinheiro na mão e pretende
pagar à vista, por isso, esforce-se para pagar à vista”,
frisa Berndt.

Cuide do seu nome
Não empreste o nome para terceiros. Compras a prazo são pessoais e intransferíveis, ou seja, se você comprou a prazo, é de sua responsabilidade esse pagamento.
“Não permita que outros utilizem o seu acesso ao
crédito. Aprenda a dizer não, pois se você sofre imprevistos, este terceiro poderá sofrer também. Neste cenário, a dívida será sua e lhe causará custos e desconfortos”, alerta.

Saiba seu potencial
Tenha humildade de reconhecer até onde você pode
ir ﬁnanceiramente. Sempre haverá pessoas com maior
ou menor capacidade de consumo. No entanto, é hábito
focar no indivíduo que possui maior capacidade de consumo e se espelhar nele.
“Tenha maturidade e humildade de reconhecer até
onde você pode ir. Saiba a hora de parar, de reconhecer
que a partir de tal ponto querer consumir mais não lhe
trará sucesso, mas, sim, preocupação”, evidencia.

Enganos ﬁnanceiros que
comprometem a tranquilidade
com o dinheiro
Berndt cita dois pesquisadores do Rio Grande do Sul, Rogers e Rogers,
que apontaram algumas variáveis determinantes que existem nas pessoas que
facilmente se endividam. “Vale pensar se algum destes pontos faz parte de seu
comportamento”, indica.

Acham que estão sempre no controle

Pessoas que se sentem o tempo todo no controle se endividam mais fácilmente, considerando que todos sofrem interferência externa de situações e
necessidades as quais não podem prever nem controlar. “Ter uma reserva ﬁnanceira para
despesas não planejadas é o ideal para corrigir este pensamento”, observa.

Culpam os outros

É preciso dizer uma verdade dolorida: sua situação ﬁnanceira é culpa (ou mérito) sua.
Encontrar culpados é sempre a melhor opção para não mudar comportamentos e não assumir
responsabilidades sobre a situação. “É preciso entender que sua administração ﬁnanceira é
sua. A má administração de sua renda trará prejuízos para você. Assim como a boa administração ﬁnanceira lhe trará benefícios”, pontua.

Nunca anotam os custos

Pessoas que se endividam acham que acordaram hoje pela manhã endividados, mas isso
não é verdade. Esta é uma situação corrente de muito tempo que estourou agora. “Portanto,
anote suas dívidas, conheça todas as suas parcelas, vencimentos e valores. A chance de
endividamento diminui quando você consegue ver o montante de sua renda e o montante de
suas dívidas”, cita.

Auto-enganam-se

O auto-engano é cruel, pois criam-se verdades e não há mudança no comportamento. “Em
uma consultoria em julho, com um cliente, ele olhou pra mim e disse: ‘quando entrar o décimo
terceiro eu resolvo isso’. Engano! Estávamos no mês de julho e a mudança de comportamento
de consumo deveria começar imediatamente”, exempliﬁca.
Berndt lembra que esperar ou crer que “uma hora eu resolvo” só serve para se enganar.
“Assuma o controle e comece agora. Reveja suas ações de consumo agora. Administre seu
dinheiro dentro de seu poder de compra agora”, ressalta.

Não planejam a longo prazo

Pensar somente no hoje é uma grande armadilha que milhões de consumidores caem.
Viver o hoje é importante, mas muitos acreditam que viverão muito tempo ainda. “Administrar
a longo prazo é a certeza de que amanhã também estaremos bem. Não utilize todos os seus
recursos hoje. Poupar e investir é o segredo para essa segurança”, aﬁrma.

Se associam com pessoas erradas

Guimarães Rosa escreveu: “é do lado dos bons que eu ﬁco melhor” e, para o especialista,
essa é uma verdade. “Quer aprender mais sobre ﬁnanças pessoais, ande do lado de quem já
aprendeu. Quer sair das dívidas, ande do lado e observe aqueles que já saíram. Quer aprender a investir, ande do lado de pessoas que investem. Ter mentores e se aproximar de pessoas
inteligentes ﬁnanceiramente, certamente lhe ensinarão coisas novas e você estará melhor no
futuro”, orienta Berndt.

Acham que ganham pouco

Existem pessoas que se endividam, ou que gostariam de consumir mais e não podem,
que em seguida dizem para si mesmos e para os outros que ganham pouco. Administração
ﬁnanceira se faz com pouco e com muito dinheiro. “Independentemente do valor de sua renda, certamente, se observar pelos itens descritos acima, constatará melhorias a serem feitas.
Essas melhorias lhe trarão melhor consumo e consequentemente também maior capacidade
de consumo”, expõe, complementando: “Não devemos nos conformar com nossa renda atual,
pelo contrário, sempre almeje melhorar. No entanto, justiﬁcar sua falha de administração como
sendo algo externo é desculpa para não começar a controlar suas ﬁnanças hoje”.
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Não desapareça
do mercado por conta da crise

Analisar estrategicamente os números da empresa, entender o perfil e a necessidade dos clientes e criar soluções
para atender suas demandas são ações que não podem sair da cabeça dos empresários durante a crise

M

enos clientes entrando no comércio, e aqueles que visitam
as empresas consomem menos
do que o habitual. A retração no consumo
em diversos setores da economia dá-se por
conta do cenário vivido no Brasil atualmente: inﬂação elevada, demissões, juros lá em
cima e crescimento econômico prejudicado.
As diﬁculdades econômicas do país levam muitos consumidores a cortarem os
gastos que não são considerados de primeira necessidade.
O reﬂexo da redução no consumo faz
com que muitos empresários também apliquem o corte de gastos em diferentes setores de suas empresas durante períodos
de crise. Porém, muitos não lembram-se
que são nesses momentos que os cuidados
com a estratégia de atuação e a melhora
de processos devem ser, na verdade, redobrados. “É preciso se preparar para quando o mercado reagir. É nessas horas que o
empresário precisa
avaliar mais a fundo
sua empresa, realizando a análise
estratégica
dos
números, o perﬁl dos consumidores e adequar
suas ações a
esses
resultados”, destaca a con-

sultora estratégica de empreendedorismo
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), Debora
Steiner Dias.
Ao analisar o perﬁl dos clientes, entendendo suas necessidades e estabelecendo
ações que possam atender a essas demandas, o empresário cria oportunidades de
negócio em épocas que a maioria “desaparece” do mercado. “Outra opção que também pode ser uma alternativa é agregar
serviços que impulsionem vendas e mantenham o cliente na empresa”, expõe.
Para ela, é neste período mais crítico
para quem trabalha com a venda de produtos e oferece serviços que a necessidade de
reformulação e reﬂexão sobre a maneira de
trabalhar aparecem com mais vigor. “Durante a crise, as empresas que menos sentem o impacto são aquelas que estão mais
preparadas e com melhor nível de gestão.
Todavia, nesses momentos também é possível encontrar novas formas de atuação
para as empresas”, pontua.

Necessidade que
virou oportunidade

Apesar de ser um cenário negativo, de
maneira alguma a crise deve ser motivo
para os empresários desanimarem, pararem de investir ou acharem que não há possibilidade de crescer e melhorar.
E foi com base neste pensamento que a
família Frantz tornou a necessidade de mudança repentina em uma oportunidade de

Consultora estratégica de empreendedorismo do
Sebrae, Debora Steiner Dias: “É preciso se preparar
para quando o mercado reagir. É nessas horas de
crise que o empresário precisa avaliar mais a fundo
sua empresa, realizando a análise estratégica dos
números, o perfil dos consumidores e adequar suas
ações a esses resultados”

melhorar os negócios.
Proprietários da Golden Bier, restaurante tradicional de Marechal Cândido Rondon, Felipe e Ricardo Frantz inauguraram
há pouco mais de um mês o estabelecimento em um novo endereço, com um ambiente mais amplo, nova identidade visual,
nova decoração e mudanças no cardápio.
“Como estávamos em uma sala locada e o
proprietário pediu o imóvel, tínhamos duas
opções: buscar outro local e fazer o investimento ou cada membro da família que trabalha na empresa passaria a atuar em outra
área”, comenta Ricardo.
Os irmãos trabalham na administração
do estabelecimento junto dos pais, Geraldo
e Noeli, além da esposa de Ricardo, Silvane. A empresa já está há mais de 20 anos em
Marechal Rondon, desde 1997 servindo o
público no horário do almoço e há 11 anos
abrindo às portas à noite. “Se analisarmos a
situação econômica, não era o melhor momento para realizarmos esse investimento,
mas há males que vêm para o bem. Olhando
o resultado que já obtivemos nas primeiras
semanas, vemos que essa mudança deveria
ter sido feita há muitos anos”, menciona.
Felipe considera que a assiduidade dos
clientes mudou “da água para o vinho”.
Além daqueles que já prestigiavam o restaurante, foram conquistados novos clientes que passaram a frequentar a Golden Bier
pela mudança de local do estabelecimento,
que abrange uma outra área dos trabalhadores do comércio que buscam atendimento
no horário do almoço, bem como pela curiosidade de os clientes conhecerem o novo
local, com um clima diferente dos demais.
“Talvez ainda é cedo para analisarmos essa
questão, porque o público rondonense tem
uma característica de ser bastante assíduo
nos primeiros meses de um novo negócio. Daqui seis meses vamos ver realmente
como o público vai perceber essa mudança,
mas, de antemão, consideramos o investimento muito positivo porque já estamos
colhendo os frutos”, analisa Felipe.

Inovação
Ao contrário do que
muitos imaginam, a crise pode, sim, auxiliar as
empresas, criando novas
oportunidades, como no
caso da família Frantz.
Durante uma crise
econômica, montar um
negócio buscando crescer
pode ser uma opção para
fugir do desemprego, por
exemplo. Com um bom
planejamento estratégico, é possível lidar com
o período de incertezas
e anular as chances do
empreendimento ir “por
água abaixo”. “A crise
pode ser vista como um
sinônimo de inovação. A
diminuição no ﬂuxo das
vendas e até mesmo a
impossibilidade de entrar
no mercado de trabalho
propiciam o desenvolvimento de novas iniciativas e ideias. Diversas
empresas que têm a inovação como carro-chefe
surgiram em momentos
de crise por identiﬁcarem
uma dor ou necessidade
do mercado naquele momento”, enfatiza a consultora do Sebrae.
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Ricardo, Silvane,
Geraldo e Felipe Frantz,
proprietários da
Golden Bier, tornaram a
necessidade repentina
em oportunidade e já
colhem os frutos do
investimento

Analise a empresa
Não tornar a crise um tabu, alimentando-a e
tornando-a maior do que já é, é um dos primeiros
passos para quem não quer desaparecer do mercado, perder ainda mais clientes e sofrer as piores
consequências deste período.
É de extrema importância, também, mudar a
atitude enquanto empreendedor. Gerentes e diretores precisam estampar energia na empresa e
o proprietário, acompanhando de perto projetos,
conhecendo tudo o que está acontecendo e orientando a equipe para os melhores resultados, não
perdendo tempo com reuniões desnecessárias.
Além disso, saber ﬁdelizar o cliente, manter o
planejamento aﬁnado, reorganizar custos e necessidades, não deixar de investir no marketing

e, principalmente, acreditar em sua empresa,
seu produto e sua equipe são atitudes essenciais
para sobreviver a turbulência. “Os setores que o
empresário deve pensar em melhorar durante a
crise são os de gestão, como um todo, mas é importante acompanhar os indicadores da empresa
e perceber se há necessidade em trabalhar mais
com a equipe a ﬁm de melhorar o atendimento e
motivar os colaboradores”, orienta Débora.
Ao mesmo tempo, é importante ﬁcar atento
para investimentos mais arriscados. “Mas essa
é uma análise que cada empresa deve fazer com
bastante cuidado. Todavia, imobilizar nesse período pode comprometer o capital de giro da empresa”, alerta.
Fotos: Divulgação

Empresa ganhou uma nova identidade visual, endereço,
ambiente, decoração e cardápio
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Do endereço físico

para o virtual
Oportunidade de expandir os negócios
e, ao mesmo tempo, atender ao novo
perfil do consumidor conectado fez
com que o número de empresas que
agregaram o e-commerce às suas
iniciativas disparasse em 2019

E

ntre 2018 e 2019, depois de dois anos de
crescimento moderado, o e-commerce
brasileiro vivenciou sua maior expansão
desde 2014, ampliando o número de lojas on-line
em 37,59%.
De acordo com pesquisa realizada pela empresa de pagamentos PayPal Brasil, em 2016 o crescimento
foi de 9,23% e em
2017 de 12,5%.
Atualmente, são cerca
de 930 mil
sites dedicados ao comércio eletrônico, que, em
sua maioria (59,76%),
adotam plataformas
fechadas e, em geral, gratuitas.
Esse dado nada
animador devese
principalmente aos altos gastos com
aluguel, luz,
água,
funcionários,
entre outros
custos que

um negócio físico demanda. Já um
e-commerce precisa de menos investimentos e o seu alcance é muito maior.
O e-commerce praticamente
triplicou sua participação no total de sites da web brasileira desde
2015. De lá para cá, saiu de uma fatia de meros 2,65% para os atuais
7,04%, comprovando sua crescente importância.
As centenas de lojas on-line recém-lançadas também mudaram o
cenário da quase onipresença das
mídias sociais no e-commerce, de
acordo com a pesquisa do PayPal

Brasil. Se em 2018 mais de 80%
dos comércios eletrônicos estavam
associados a alguma mídia social,
com a entrada dos novos sites de
venda nos últimos 12 meses, a sua
participação caiu para 65,02%.
O Facebook minguou sua presença de 71,02% das lojas on-line para 54,24% e o Twitter de
43,87% para 33,18%. No sentido
contrário, a surpresa foi o Pinterest, cuja participação, há um ano,
era tão pequena que não chegava a
ser monitorada. Hoje, no entanto,
já desponta com 6,57% de participação.
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O e-commerce praticamente triplicou sua participação
no total de sites da web brasileira desde 2015. De lá
para cá, saiu de uma fatia de meros 2,65% para os
atuais 7,04%, comprovando sua crescente importância
Proprietária da Opção da Moda, Marjori Maiara dos Santos:
“Antes as pessoas não tinham tanta praticidade em comprar,
mesmo as de Marechal Rondon. Comprar pela internet torna a
vida do consumidor muito mais fácil e prática”
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Demanda do mercado
rich
Mirely Lins Wei

O índice crescente deste mercado, unido
as vantagens de ter uma loja no ambiente
virtual, tem estimulado cada vez mais empresários a investirem não apenas em lojas
físicas, mas tornar o e-commerce um “braço” de suas empresas, como é o caso dos empresários Marjori Maiara dos Santos e Marcelo Eduardo Neumann, de Marechal Cândido
Rondon.
Marjori é proprietária de uma loja de
roupas e acessórios inaugurada em 2016 no
município. No ano seguinte, ela conta que a
marca passou a trabalhar com a venda online de roupas, utilizando as plataformas
Facebook e Instagram. “Decidimos começar
a vender no ambiente digital porque vimos a
demanda dos nossos clientes. Com a divulgação dos produtos nesses meios, haviam
muitas pessoas de fora da cidade que viam
as postagens, queriam comprar, mas não
poderiam vir até a loja. A partir disso, passamos a negociar com o cliente via direct ou
no inbox, conﬁrmar o pagamento e enviar a
peça pelo correio”, explica ela, ressaltando
que a empresa envia peças para todo o Brasil, no entanto, a maior assiduidade está nos
municípios da região Oeste, como Toledo e
Cascavel.
A empresária comenta que, ao analisar
os números da empresa após a mudança no
estilo de venda, houve um signiﬁcativo crescimento nas vendas, principalmente nas realizadas pelas plataformas digitais.
“Antes as pessoas não tinham tanta praticidade em comprar,
mesmo as de Marechal Rondon. Comprar pela internet torna a
vida do consumidor muito mais fácil e prática”, declara.
O objetivo dela, aponta, é em breve desenvolver um site da
própria empresa para realizar as vendas digitais, oportunizando ainda mais qualidade na comercialização e segurança aos
clientes.

Fundador do site www.refinado.com.br, braço da Ótica e Relojoaria
Talismã, Marcelo Eduardo Neumann: “É claro que tivemos um
aumento nas vendas, mas é importante lembrar que o cliente virtual
não é fiel, dificilmente será. O cliente virtual quer preço”

De olho no mercado
O e-commerce já
vinha se tornando
uma realidade
na vida dos
consumidores
e também dos
empresários. Hoje
é imprescindível
para quem quer
inovar e aumentar
sua atuação

Proprietário de uma empresa já tradicional
no seu ramo de atuação no município, aberta
desde 1990, o empresário Marcelo Eduardo
Neumann viu no e-commerce uma oportunidade de fazer a empresa crescer.
Em 2011, ele fundou o site www.reﬁnado.
com.br que, assim como a empresa da família em Marechal Rondon, é especializada no
comércio de relógios, óculos, instrumentos
musicais e artigos para presentes, com vendas
para todas as regiões do Brasil e também para
o exterior. “O e-commerce já vinha se tornando uma realidade na vida dos consumidores
e também dos empresários. Hoje essa ferramenta é imprescindível para quem quer inovar e aumentar sua atuação. A manutenção das
duas empresas juntas equilibram a balança,
uma ajudando a outra”, diz Neumann.
Ele menciona que os resultados observados
ao agregar a loja virtual foi o aumento do es-

toque, por conta da demanda de produtos variados pelos clientes. “É claro que tivemos um
aumento nas vendas, mas é importante lembrar que o cliente virtual não é ﬁel, diﬁcilmente será. O cliente virtual quer preço”, enfatiza.
Além do aumento do estoque, citado por
Neumann, outras vantagens que empresários
que migram para o ambiente virtual observam
é a possibilidade de atender o cliente 24 horas
por dia, a competitividade que atende ao novo
perﬁl do consumidor, que está sempre conectado, menor custo na operação da empresa,
facilidade no monitoramento e desempenho e
aumento nas vendas.
Hoje, o empresário rondonense avalia que
a economia brasileira está afetada por várias
questões, no entanto, apesar das diﬁculdades
enfrentadas pelos empresários, o e-commerce
jamais será abolido. “Já é realidade e veio para
ﬁcar”, declara.
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não é gasto, é investimento!
Destinar de 3% a 6% da verba da empresa para investimentos em comunicação e buscar auxílio de um
especialista para saber como e onde investir, conhecendo o seu público e a linguagem que ele fala, são
dicas importantes para quem quer ser o primeiro na cabeça do cliente

N

o momento em que as contas não fecham, boa parte dos empresários começa
a aplicar o corte de gastos. E um dos primeiros aspectos em que as verbas são racionadas é
o marketing.
Tal atitude, porém, é um grande erro para quem
quer ter sucesso e sustentabilidade do seu negócio no mercado. Apesar de a maioria das empresas
considerarem a comunicação um gasto desnecessário, este é, na verdade, um importante investimento que tem o objetivo de dar retorno ﬁnanceiro.
De
acordo
com
o
publicitário
Gerciney Gomes Ramos, pesquisas apontam que uma
informação que foi aprendida pela pessoa na primeira semana é 95% esquecida na quarta semana.
“Quando você vai procurar um produto, você geralmente busca aquele que você mais vê, é o top of
mind. Por isso que consideramos a propaganda repetição”, aponta.
A estimativa é que, a cada ano, as pessoas são
expostas a um universo de 25 mil novos produtos.
“E é em meio a essa quantidade de marcas que o seu
negócio vai estar. Se você tem uma marca ou empresa nova, seu trabalho tem que ser ainda maior”,
orienta.
Ramos cita o exemplo da Coca Cola, a bebida
mais vendida na maioria dos países, reconhecida como a marca mais valiosa do mundo em 2010,
segundo a consultoria Interbrand. A companhia
investe US$ 3 bilhões para que, ao chegar em um
barzinho, a pessoa diga “eu quero uma Coca”. Parece simples, mas há um grande esforço envolvido
para que a marca permaneça como a primeira na
cabeça dos consumidores. “A propaganda consiste
em manter a sua marca sempre ativa para o consumidor na cadeia da lembrança. E se você não achar
aquela marca que está mais presente, vai buscar a
segunda, isso é posicionamento”, diz.
Pela comunicação ser baseada em estratégia e
depender de como a marca deseja se posicionar,
uma empresa pode colocar-se próximo à marca líder no seu segmento, utilizando-a estrategicamente. “Uma boa comparação é o fato de todos
lembrarem do pico mais alto do mundo, o Everest.
Mas quem lembra do K2, que é o segundo maior?
Disso, poucos lembram”, compara.

Invista e apareça

Se em um momento em que a maior parte do
mercado está retraindo investimentos em marketing, falando da crise e fazendo com que a disputa
pelo consumidor seja cada vez maior, sumir para

o cliente é quase que “dar um tiro no próprio pé”.
“Se estão todos sumindo e a minha empresa, minha marca aparecendo, na cadeia da lembrança do
cliente sou eu que vou estar. A crise não é o momento de desaparecer, mas, sim, de aumentar o seu
esforço em comunicação”, ressalta o proﬁssional.
Especialmente na região Oeste do Paraná, em
momentos de diﬁculdades econômicas, a maioria
das pessoas ainda possuem poder de compra, todavia, como a crise é o assunto principal, elas deixam de comprar para economizar. “Se você está
aparecendo e estimulando a pessoa a lembrar de
você, é um grande ganho, porque você está onde o
seu concorrente não está”, salienta Ramos.

Onde e como investir

Apesar de não existir um guia de marketing que
possa ser aplicado a todas as marcas e empresas,
o publicitário dá algumas orientações para quem
quer se tornar a principal lembrança na cabeça do
cliente.
A primeira dica é saber quanto recurso a empresa dispõe para realizar investimentos em comunicação. “Se esse recurso não existe, recomendo tirar
de 3% a 6% para a verba de comunicação, independentemente se ela será utilizada imediatamente ou
em momento oportuno, quando for feita alguma
ação ou promoção. Coloque a verba em comunicação nos custos da empresa”, sugere.
Onde investir, depende muito do valor que será
disponibilizado. O ideal, de acordo com o proﬁssional,
l, é estabelecer um plano de ações, já que a
comunicação não funciona de forma isolada, mas,
sim, integrada. “Investir apenas em um outdoor
sozinho, por exemplo, não é uma boa escolha. A
leitura dele é muito rápida, cerca de oito segundos, então é preciso buscar uma mídia
de apoio para que ele sirva como gatilho
na cadeia da lembrança”, exempliﬁca.
Outro ponto importante no momento de deﬁnir onde será investido
o recurso é saber qual o público-alvo da sua marca. Qual segmento
será atendido? Com quem eu devo
falar? Qual a linguagem que devo
utilizar? Essas são perguntas importantes antes de destinar a verba do marketing. “É no momento
do planejamento que entra uma
assessoria especializada. Se você
busca um dentista quando quer
cuidar dos dentes ou um oftal-

mologista para cuidar da visão, porque não procura
um especialista em comunicação quando pensa em
marketing? Muitas pessoas acreditam que conseguem fazer sozinhas, sem um proﬁssional, mas
acabam colocando recursos em locais que não trarão resultados”, alerta o publicitário.
Proﬁssionais da área de publicidade e propaganda poderão auxiliar o empresário a realizar um
mapeamento do seu público e, com base nos recursos disponíveis, orientar em que segmento deve
ser investido. “É o especialista que dirá o meio que
trará mais retorno: revista, site, rádio, outdoor, televisão, entre outros”, expõe.
Além disso, o proﬁssional é essencial para
orientar o empresário sobre como conversar com
seu público. “Você nota claramente quando há um
trabalho de inserção de uma agência de publicidade
e quando não tem. Muitas vezes a marca não está
comunicando nada pela quantidade enorme de informações dispostas no anúncio”, pontua.
Ramos menciona que, mais do que seguir
essas orientações, uma boa dica é conversar com os
clientes para entender de onde eles vieram. No momento da compra, poucas perguntas em uma pesquisa simples podem ajudar a melhorar o investimento em marketing. “Como soube da loja? Por
indicação, em alguma publicação? É
algo simples que auxiliará o empresário a ter uma visão melhor
do seu público e investimentos”, conclui o publicitário.
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Publicitário Gerciney
Gomes Ramos, da
Promove Propaganda
e Marketing: “Se
estão todos sumindo
e a minha empresa,
minha marca
aparecendo, na
cadeia da lembrança
do cliente sou eu que
vou estar. A crise
não é o momento de
desaparecer, mas,
sim, de aumentar
o seu esforço em
comunicação”

