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Para manter o nosso varejo sempre atualizado, o Sindilojas Porto Alegre criou mais um benefício

para associados: as Missões Empresariais. São condições especiais para visitar feiras e outros eventos 

relevantes, promovendo mais conhecimento e oportunidades para quem busca realizar ótimos 

negócios.

A INSPIRAÇÃO QUE O SEU NEGÓCIO PRECISA.

ESPEcial
As lições do 
varejo local
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VOcê PrEciSa SaBEr

Sindilojas 
responde
O que muda com o decreto assinado dia 
25/2, que dispensa a autenticação de 
livros contábeis por Juntas Comerciais 
quando enviados por meio eletrônico à 
Receita Federal?
 
rosane scheibe

Franqueada da Canal Concept no 
moinhos Shopping

O DecretO 8683/2016 acaba com a obrigatoriedade de registro 

dos livros contábeis nas Juntas Comerciais para quem está no Sistema 

Público de Escrituração Digital (Sped). Pela Receita Federal, são obrigadas 

a adotar a Escrituração Contábil Digital as empresas tributadas sobre o 

lucro real, sobre o lucro presumido que distribuírem lucros ou dividendos 

superiores ao valor da base de cálculo do imposto de Renda, diminuída 

de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita, sem incidência 

do imposto sobre a Renda Retido na Fonte (iRRF), e as pessoas jurídicas 

imunes e isentas. a medida faz parte do programa Bem mais Simples Brasil, 

lançado pelo governo federal em fevereiro de 2015, e tem o objetivo de 

desburocratizar os procedimentos de autenticação dos livros contábeis, 

gerando economia para as empresas com a dispensa de impressão 

e pagamento de taxas, e ainda desafogar a demanda de trabalho das 

Juntas Comerciais. Segundo o decreto, a autenticação será comprovada 

pelo recibo de entrega emitido pelo Sped. as sociedades simples, 

microempresas e empresas de pequeno porte tributadas pelo Simples 

Nacional estão dispensadas desta obrigação.

Colaborou Eduardo Plastina, advogado e sócio do escritório Souza, Berger, 

Simões, Plastina e Zouvi Advogados

Empreendedorismo no Brasil
Quatro a cada dez brasileiros adultos se envolveram na criação ou 

manutenção de algum negócio no ano passado, segundo a pesquisa 

Empreendedorismo no Brasil 2015, que tem apoio técnico do Sebrae, 

divulgada em fevereiro. O levantamento mostrou crescimento no 

nível geral de empreendedorismo: 21% em 2015 contra 17,2% em 2014, 

elevado principalmente pelo aumento de empresários iniciais (donos 

de negócios com até 42 meses).

Outro destaque foi a redução na abertura de empresas por 

oportunidade e o crescimento do empreendedorismo por 

necessidade: em 2014, 70,6% dos novos negócios abriram por 

oportunidade, já em 2015, esse foi o motivo para 56,5% deles. E a 

confiança no empreendedorismo ainda se revelou bastante alta, com 

80% dos brasileiros concordando que abrir um negócio é uma opção 

desejável de carreira. 

O empresário Gabriel Furlin é um dos que apostaram recentemente na 

atividade como ideal profissional. Desde outubro de 2015, ele é dono 

Faça a sua pergunta ao Sindicato enviando um 

e-mail para imprensa@sindilojaspoa.com.br 

Paulo Kruse
Presidente do Sindilojas Porto alegre
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VAlOres:

Ética: Respeitar normas e diretrizes da Entidade com 
honestidade e integridade.

1.  Combate ao comércio informal;
2.  Eficiência em Segurança Pública;
3.  Redução e simplificação dos tributos.

comprometimento: Ter compromisso e 
responsabilidade com os objetivos da Entidade 
demonstrando iniciativa e proatividade junto aos 
associados.

Foco no resultado: Ser eficaz na defesa de suas 
bandeiras.

Trabalho em equipe: Trabalhar como um time, 
somando competências para alcançar os objetivos.

Transparência na gestão: Dar visibilidade aos 
processos, ações e resultados da Entidade.

inovação: Buscar soluções criativas e ideias 
inovadoras frente aos desafios.

responsabilidade socioambiental: Em suas 
ações, considerar a sustentabilidade em benefício 
da sociedade e do meio ambiente.

PriNcíPiOs OrgANizAciONAis

BANdeirAs

missÃO: “Representar, defender e promover o desenvolvimento 
da classe lojista, com excelência em serviços, gerando benefícios e 
vantagens para a categoria, associados e sociedade”.

VisÃO: “Ser referência para os lojistas de Porto alegre e 
alvorada na defesa de seus interesses e promoção da 
categoria, assim como modelo de gestão para Entidades 
Patronais do País”.

É 
inquestionável que estamos vivendo uma das mais graves 

crises políticas de todos os tempos, com esquemas sendo revelados 

diariamente, pessoas até então respeitadas sendo presas e constantes 

exemplos de falta de moral e de ética. mas engana-se quem pensa que 

os motivos dessa situação estão exclusivamente na política, eles estão, na verdade, 

nas pessoas que fazem parte desse cenário, mas não somente lá. Toda a sociedade 

parece afetada pelo individualismo que está no centro dos problemas políticos e leva 

à procura sempre por alguma vantagem 

pessoal, acima do bem coletivo. 

Se o País passa por uma situação tão ruim, 

isso é um resultado das nossas escolhas 

e comportamentos. Todos reclamam que 

está errado, mas seguem fazendo tudo 

do mesmo jeito de sempre, quando, na 

verdade, deveríamos iniciar a mudança por 

nós mesmos. É também a falta de ética e 

moral que nos leva a uma sociedade que 

ignora o senso de coletividade, o bem 

comum e a comunidade. mas enquanto cada 

um não corrigir os seus erros individuais, 

continuaremos a ter problemas como País. 

Este é o momento de refletirmos sobre nossas atitudes e como elas podem estar 

alinhadas ao que criticamos nos outros. 

O resgate desse sentimento de coletividade, quando as pessoas se unem para 

trabalhar juntas pelo bem comum, é tão necessário no palco político como na vida 

cotidiana. Esse sentimento de união é o que nos motiva, como Sindicato, a seguirmos 

trabalhando para unir esforços e fortalecer o sentimento de classe que nos torna 

mais resistentes quando atuamos alinhados. mantenha-se próximo do Sindilojas Porto 

alegre e da sua comunidade para contribuir na construção dessa sociedade melhor 

que todos nós desejamos e merecemos. Um abraço. 

“Toda a sociedade 
parece afetada pelo 
individualismo que 
está no centro dos 
problemas políticos 
e leva à procura 
sempre por alguma 
vantagem pessoal.”

Onde foi parar a ética?

EditOrial

da Cadesul móveis para Escritório, com 24 anos no mercado, junto 

com um sócio. mesmo em um momento de economia fraca, eles 

investiram pela negociação favorável que deve se transformar em uma 

boa oportunidade futura, quando o mercado se aquecer. “Já trabalhava 

no ramo na serra gaúcha e queria empreender, então acreditei que 

uma empresa já consolidada seria uma grande vantagem”, explica o 

jovem empreendedor, de 24 anos. 

cenário gaúcho
Dados da Junta Comercial do Rio Grande do Sul revelaram o 

cenário gaúcho sobre empreendedorismo, focando em abertura e 

fechamento de empresas no segundo semestre de 2015. O relatório 

mostra a extinção de 1.081 registros e criação de 949 novas empresas 

nos segmentos representados pelo Sindilojas Porto alegre na Capital. 

mesmo que os fechamentos tenham sido superiores, o número de novos 

negócios aumentou 27% se compararmos ao mesmo período de 2014. 
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PErSOnalidadE

o
s  mais de 30 anos de experiência em varejo 
e consumo, a liderança em mais de 120 projetos 
para empresas nacionais e internacionais e a 
participação em 19 convenções da National Retail 

Federation – NRF, em Nova Iorque, sendo palestrante em nove 
delas, alçaram Serrentino ao posto de um dos mais conhecidos 
consultores brasileiros para o varejo. Este ano, o fundador da 
boutique de estratégia Varese Retail será um dos palestrantes do 
Congresso Brasileiro do Varejo, que acontece junto à 4ª edição da 
Febravar, com o tema “O momento e o futuro do varejo: desafios e 
perspectivas”. Confira algumas previsões dele para o setor e dicas 
para fortalecer os negócios e superar os atuais desafios.

Como uma pequena empresa que não tem planejamento 
pode começar a criar uma visão a médio e longo prazos? 
E qual a importância de ter? 
A visão de longo prazo é muito importante. A empresa 
deve ter propósito e valores que norteiem o comportamento 
das pessoas nas relações com clientes, colaboradores e 
comunidade. A partir disso, é fundamental ter clareza do 
cliente-alvo e da proposta de valor do negócio. Ao identificar 
o que a empresa faz e para quem se direciona, pode-se 
construir a arquitetura estratégica que direcione as iniciativas 
e prioridades da empresa.

alberto Serrentino
Fundador da Varese Retail

Como deve se comportar o mercado até 2017, segundo as 
previsões de que somente lá a economia brasileira 
deverá se recuperar? 
É preciso analisar em profundidade por que há diferenças 
entre regiões, segmentos, empresas e lojas. A sobrevivência 
depende de liquidez, portanto é necessário proteger o caixa e 
ser cauteloso com investimentos e despesas. Deve haver foco 
em eficiência e produtividade, renegociação de contratos e 
aproximação com fornecedores e colaboradores. Não podemos 
ter hesitação na tomada de decisões difíceis. Por outro lado, 
é preciso estar atento às oportunidades e manter a visão de 
longo prazo, porque a crise vai passar. 

Na sua opinião, qual a situação do varejo brasileiro em 
relação ao resto do mundo? O que poderia melhorar? 
Temos um mercado maduro, competitivo e com ampla 
presença de operadores internacionais. Nossas dificuldades 
estruturais (barreiras à importação, burocracia, sistema e 
carga tributária, rigidez da legislação trabalhista, deficiência 
de infraestrutura, custo de crédito e carência de mão de obra 
qualificada) impedem um maior desenvolvimento do nosso 
mercado, mas também desafiam as empresas a se superarem. 

Você diz que um dos fatores que levaram ao sucesso 
nacional da Casas Bahia foi o olho no olho do atendente, que 
concedia ou não o crédito aos clientes. Como isso serve de 
lição para o varejo? 
A proximidade e o conhecimento do cliente são ativos valiosos 
para a competitividade do varejo, e isso independe de escala. 
Frequentemente as empresas locais, regionais e de menor 
porte têm maior capacidade de adequar sua oferta e serviço 
para demandas específicas. Em momentos de instabilidade 
e mudança abrupta, como os que estamos passando desde o 
final de 2014, o entendimento das necessidades, mudanças e 
desafios dos clientes torna-se ainda mais relevante. 

Considerando os desafios de 2016, em quais pontos o 
gestor deve se desenvolver ainda mais para uma boa 
administração em meio às dificuldades? 
Pragmatismo, frieza, disciplina na gestão financeira e na busca 
por eficiência, capacidade de liderança para manter a equipe 
motivada e focada na busca de oportunidades. 

Um olhar analítico 
sobre o varejo

“ A proximidade e o 
conhecimento do cliente 

são ativos valiosos para a 
competitividade do varejo, e 

isso independe de escala.”

Há alguma forma de o varejo contribuir para o 
restabelecimento da confiança do consumidor ou ele é um 
agente passivo nesse caso? 
É preciso manter a confiança dos colaboradores para que eles 
possam transmitir otimismo aos clientes. Bom humor é algo 
contagiante, inclusive em momentos difíceis. O cenário é 
desafiador, mas será superado pelas empresas que conseguirem 
interpretá-lo e adaptar-se no curto prazo sem descuidar do 
longo prazo. Infelizmente haverá empresas encolhendo e 
sucumbindo, mas outras sairão fortalecidas e com perspectivas 
positivas. 

Palestra: “O momento e o futuro do varejo: desafios e 

perspectivas”

assuntos abordados: A evolução no varejo brasileiro; 

o momento atual, desafios e perspectivas;  modelo 

estratégico para o negócio do varejo – posicionamento 

e execução; experiência de compra – produtos, lojas, 

canais e propósito; mundo digital; varejo omnichannel 

e cultura digital; apresentação de cases e lojas no Brasil 

e no exterior.

quando: 7 de julho

Horário: 17h30 às 18h30

onde: Centro de Eventos do BarraShoppingSul

inscrições: www.febravar.com.br

Febravar 2016
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nacionalidades que busca diariamente as novas tendências em 
conjunto com pesquisadores situados em Munique (Alemanha), 
Barcelona (Espanha), Los Angeles (EUA) e Tóquio (Japão). 
No final dos anos 90, o Grupo LEGO entrou no mercado 
de itens licenciados com a linha LEGO Star Wars, que abriu 
caminho para filmes e livros, entre outros. 

leGo store
A primeira loja da Companhia surgiu em 1992, em Minnesota 
(EUA), e, no Brasil, a marca desembarcou em São Paulo (SP), 
em 2010. Depois, vieram lojas no Rio de Janeiro (RJ), Curitiba 
(PR), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Salvador (Bahia) 
e, este ano, abriu a primeira loja conceito da LEGO em Porto 
Alegre, no Shopping Iguatemi, que oferece, além dos famosos 
tijolos, itens de papelaria, vestuário e acessórios. O objetivo 
das lojas é concentrar o maior número possível de produtos e 
estimular o visitante a adentrar e se encantar com a magia por 
trás dos tijolinhos.

C
uidado aos detalhes, inovação e atenção aos clientes. Esses são os 
atributos que norteiam a LEGO há mais de 80 anos e a fizeram se tornar a 
gigante em brinquedos que hoje ela é. O negócio começou na Dinamarca 
pelas mãos do carpinteiro Ole Kirk Christiansen, no ano de 1932. Apesar 

de bom profissional, o trabalho estava escasso e Ole fechou a loja, mas passou a fazer 
brinquedos de madeira para sustentar a família. Logo, a alta qualidade dos objetos 
chamou a atenção da comunidade e as vendas começaram a acontecer. 
Com a nova empreitada se firmando, a empresa foi finalmente batizada de LEGO – 
uma alusão às palavras “leg godt” (“brinque bem” em dinamarquês), que, em latim, 
significam “reunir” – e Ole passou a contar com a ajuda do filho Godtfred. Juntos, eles 
enfrentaram um grande golpe do destino: um incêndio, que destruiu a oficina e todos 
os materiais em 1942. Apesar do susto, a fábrica foi reconstruída ainda maior e em 
1946 a LEGO comprou a primeira máquina de injeção de plástico, que anos depois 
daria forma às famosas pecinhas de montar, substituindo a produção dos brinquedos 
de madeira. Em 1955, com a empresa sob o comando do filho Godtfred, nasceu o 
“Sistema LEGO”, que enfatiza a importância de as crianças aprenderem enquanto 
brincam, e, em 1958, foi desenvolvido e patenteado o bloco LEGO, vendido até hoje. 

Há mais de oito 
décadas no mercado, 

a LEGO continua 
encantando 

consumidores de 
todas as idades em 
140 países. Em abril, 

inaugurou a loja 
conceito no Shopping 

Iguatemi.

a Companhia hoje
De lá para cá, a empresa cresceu e contabilizava, em 2008, mais 
de 400 bilhões de peças produzidas aos 50 anos da patente 
dos blocos. Hoje, a LEGO opera com fábricas na Dinamarca, 
República Tcheca, Hungria e México. Com mais de 11 mil 
funcionários e produção de 68 mil elementos por minuto, a 
empresa fornece seus produtos para mais de 140 países, e, em 
2015, registrou crescimento. O aumento foi de 31% no lucro 
líquido, atingindo o equivalente a 5 bilhões de reais, e 25% na 
receita, chegando ao equivalente a 19,3 bilhões de reais.
A LEGO é, desde 2014, a maior fabricante mundial de 
brinquedos e foi apontada como “Brinquedo do Século” pela 
Fortune Magazine e pela British Association of Toy Retailers, no 
ano 2000, e também por ter a Melhor Reputação do Mundo, em 
2007, pelo Reputation Institute.

mundo leGo
Ainda na década de 60, a empresa percebeu que despertava 
a curiosidade de muita gente e inaugurou o primeiro parque 
LEGOLAND, na Dinamarca. O local abrigava uma cidade em 
miniatura toda construída com os blocos de montar, além de 
brinquedos em tamanho real com o design das peças. No ano 
da abertura, o parque recebeu 600 mil visitantes e confirmou 
o prestígio que a marca vinha conquistando. Atualmente, 
existem seis LEGOLANDs no mundo: um na Inglaterra, dois 
nos Estados Unidos, um na Alemanha, um na Malásia e um na 
Dinamarca.

de olho no presente
Apesar das oito décadas, a LEGO se moderniza constantemente. 
Com o tempo, os brinquedos ganharam motores à fricção, 
rodas e engrenagens, além de temáticas variadas. Para isso, a 
LEGO possui uma equipe de 120 designers de 15 diferentes 

Magia 
que une 
os tijolos

enfileiradas, 
as peças LeGO 

vendidas em um 
ano dariam mais 

de cinco voltas ao 
redor do planeta. 

No mundo, mais 
de 7 caixas de 

brinquedos LeGO 
são vendidas por 

segundo.

caSE dO VarEjO

Família Christiansen, em 1932, na 
produção dos primeiros brinquedos

Loja LEGO de Curitiba
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Um dos momentos cruciais para as empresas precisa ser pensado 
com calma e cuidado ou, na pior das hipóteses, pode levar à falência.

a
peSar De parecer natural para muitos empresários, o processo de sucessão no comando 
do negócio não ocorre de forma automática, e deve ser feito com cuidado ou levará, em 
casos mais graves, à perda do negócio. Isso é o que afirma Volnei Pereira Garcia, diretor 
da Cedem Consultoria e Educação Empresarial, que vai mediar um painel no Congresso 

Brasileiro do Varejo sobre processo sucessório, que acontecerá junto à Febravar 2016, no dia 7 de julho, 
às 15h30. 
Mesmo com o mercado exigindo profissionalização, é comum que 
empresas familiares adiem o debate. “Se demorar, elas correm o 
risco de ter gestores despreparados quando precisarem assumir 
ou até levar à perda de interesse de potenciais líderes, que não 
veem perspectiva na empresa e dão outro rumo às carreiras”, 
explica. 

Passagem de bastão
O medo de perder o controle da gestão ou a tentativa de 
evitar conflitos são os principais entraves dos fundadores para 
iniciar a discussão, mas os desafios precisam ser superados, pois a 

GEStãO da inOVaçãO

preparação de um sucessor costuma demorar. Segundo Volnei, 
é importante despertar o interesse dos jovens pela empresa, 
pois é até os 35 anos, em média, que os sucessores mostram 
potencial para liderança. “Se ninguém mostrar desenvoltura 
até aí, provavelmente não se terá sucessor na família. Após a 
escolha, a transição leva de 3 a 5 anos até a passagem completa 
do bastão”, explica o consultor. Mas, mesmo quando tudo 
parece encaminhado, pode haver problemas se o antecessor não 
abrir espaço para o novo assumir. 

sucessão no varejo
Nas micro, pequenas e médias empresas o assunto é ainda 
mais tabu, pois a centralização característica desses negócios 
dificulta o desapego dos fundadores. “Alguns acham que são 
eternos ou que só eles sabem administrar e só saem quando 
ficam sem condições de seguir, mas não preparam ninguém 
para essa hora”, comenta Volnei. E no varejo o fato é agravado 
pela rapidez na troca de comando, pois é um setor dinâmico e 

“É importante despertar o 
interesse dos jovens pela 
empresa até os 35 anos, em 
média, pois é até quando 
os sucessores mostram 
potencial para liderança.”
Volnei Pereira Garcia

acompanhe as novidades do evento em 

facebook.com/Febravaroficial e 

twitter.com/Febravaroficial.

que exige um tino apurado, que leva 
tempo para desenvolver, e pela 
necessidade de ter paixão pela 
atividade. 

sucessão democrática
Eduardo Kunst, presidente-
-executivo da Artecola, é 
um dos convidados no painel 
que vai debater a sucessão no 
Congresso. Ele, que começou 
na empresa com 15 anos e passou 
por muitos setores e formações antes de ocupar a posição 
atual, esteve à frente da companhia quando foi formalizado o 
processo sucessório, em 2007, com a criação do Conselho de 
Administração formal. “Antes, a troca de comando era mais 
natural, sem um processo estruturado, com os líderes assumindo 
as funções no dia a dia e depois recebendo o cargo de direito”, 
comenta. Hoje, a Artecola tem uma metodologia estruturada de 
preparação de sucessores e aposta no programa de estagiários, 
que passam muito mais tempo na empresa e internalizam as 
diretrizes, para formar futuros líderes.
Uma das facilidades nas sucessões, nos 67 anos da empresa, 
é que quase sempre mais de uma geração atuou ao mesmo 
tempo, facilitando a observação e a capacitação de todos com 
transparência. No final, cada um era encaminhado à área em 
que mais se destacava e, se mostrasse competência, crescia. Hoje, 
a empresa valoriza a competência acima de tudo e trabalha 
com a ideia de que o próximo presidente não seja familiar, mas 
possivelmente virá de um crescimento interno. 

Para saber mais sobre o assunto, inscreva-se no painel 

sobre Processo Sucessório que vai acontecer no dia 7 
de julho, das 15h30 às 17h, no Congresso Brasileiro do 

Varejo, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. mais 

informações no site www.febravar.com.br.

Como ocorre a sucessão

a empresa produz um acordo 
societário, que define as decisões, 
autonomia, remuneração dos 
herdeiros, dividendos, etc. Pode-se 
contratar uma consultoria para 
mediação.

Coletivamente – ou como 
for definido no acordo 
societário – é escolhido o 
futuro líder.

Começa a transição, quando 
precursor e sucessor 
trabalham juntos para afinar 
as capacidades e planejar a 
continuidade da empresa.

Quando o novo gestor 
assume, o antecessor 
deixa o cargo e pode 
se dedicar a uma nova 
função na companhia, 
inclusive conciliando 
com outras atividades.

iniciam-se a qualificação e o desen-
volvimento de quem demonstrar 
habilidades e vontade de suceder, 
podendo ser mais de uma pessoa.

Sucessão: um 
assunto necessário

3º

4º

1º

2º

5º
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mErcadO

foco no cliente no 
dia dos namorados
Estar atento às datas comemorativas é essencial para aproveitar 

ao máximo a disponibilidade dos consumidores para as compras. 

Neste mês, nos aproximamos da terceira principal data de vendas 

para o comércio: o Dia dos Namorados, por isso, as lojas precisam 

estar preparadas para agradar ao cliente e alavancar o faturamento. 

Em 2015, a ocasião movimentou cerca de R$ 78 milhões, de acordo 

com um levantamento realizado pelo Sindilojas Porto alegre e 

CDL Porto alegre. No geral, foi registrado crescimento de 7% na 

comparação com 2014, mas manteve-se a média se descontada a 

inflação.

Entender as peculiaridades desse comprador também é 

importante para vender mais. Outro estudo encomendado pelas 

entidades analisou o perfil dos compradores nas principais datas 

do ano ao longo de 2015 e indicou alguns comportamentos que 

ficam mais evidentes em cada data. No Dia dos Namorados foi 

verificado que 80% desses presenteadores fazem parte das classes 

B e C e 44,8% compram o presente na semana da data. Entre todas 

as datas comemorativas, a dos namorados é quando a maior 

Participe desta editoria enviando novidades sobre sua loja para o e-mail imprensa@sindilojaspoa.com.br.

lOjiSta Em dEStaquE

Beleza natural
Voltada exclusivamente para produtos naturais e orgânicos, a Capim 

Eco Cosméticos funciona desde o final de 2015 no Shopping Paseo 

Zona Sul e trabalha com uma grande variedade de produtos para 

corpo, rosto, cabelo e itens para ambiente, como aromatizadores, 

de diversas marcas. Ecologicamente correta, a loja tem o objetivo 

de facilitar o acesso à beleza natural e também desenvolver essa 

consciência em quem ainda não a tem. “a pele é o maior órgão de 

nosso corpo e absorve tudo, por isso oferecemos cosméticos sem 

substâncias artificiais. Nossos fornecedores também não utilizam 

insumos de origem animal e nem testam ou terceirizam testes 

em animais”, comenta a sócia-proprietária Verônica Sanford. Nos 

próximos meses, a Capim passará a se chamar La Florida no mesmo 

endereço: av. Wenceslau Escobar, 1823, loja 40, Bairro Tristeza.

acesse o Facebook da Capim Eco no QR Code ao lado

Novo estilo TOK
Pouco mais de um semestre após ser vendida, a TOK apresenta, 

junto com a nova coleção Outono/inverno 2016, um novo 

estilo. Em uma versão mais madura, ligada à versatilidade e aos 

interesses diversos da mulher moderna, a marca conta com 

peças em jeans, tricô e alfaiataria, entre outras, com estampas 

exclusivas. Deixando para trás os tons pastel, a TOK aposta em 

itens marcantes, com elementos dos estilos folk e étnico em 

tons terrosos, florais e tribais. as peças alongadas ou com visual 

mais pesado também estão presentes. além do novo logotipo, as 

lojas vão passando aos poucos pela transformação, como as do 

Shopping iguatemi e a presente em Caxias do Sul, que já seguem 

o conceito. ao todo, são 24 lojas próprias, sendo quatro delas 

no Paraná.

 acesse o Facebook da Tok no QR Code abaixo
Nova unidade Fechosul
inaugurou no dia 22 de março mais uma unidade da Fechosul – 

Especialista em Fechaduras. a filial fica na av. Getúlio Vargas, 1118, 

no menino Deus, com o mesmo conjunto completo de produtos 

e de serviços da matriz (venda, instalação e manutenção de 

fechaduras, ferragens, cadeados, itens de segurança, cópias 

de chaves, troca de segredos, abertura de portas e cofres), e 

já oferece câmeras de monitoramento e chaves automotivas, 

novidades no portfólio. O objetivo é se aproximar dos clientes 

do bairro, que iam à matriz em busca de soluções, e manter 

presença em uma região ocupada por condomínios, um dos 

focos da empresa. Com atendimento especializado para a 

terceira idade, bastante presentes no bairro, a nova unidade 

pretende se integrar à comunidade para agregar ainda mais aos 

seus moradores. 

 acesse o Facebook da Fechosul no QR Code acima

porcentagem de pessoas compra o presente no dia da entrega. 

além disso, também é nessa data comemorativa que os presentes 

tendem a ser mais caros, custando acima de R$ 500 para 16,3% dos 

entrevistados. Prepare a sua loja para a data e acerte nas vendas.

748A_SIN_Talk Show Boechat_Anuncio 22x14cm.pdf   1   26/04/16   11:22

18,8% afEtiVO 
Quer dar algo com 

significado especial, não 
importando o valor

Perfil dos consumidores para o Dia dos Namorados

20,1% PrOjEtiVO 
Usa a intuição para a compra 
e confia no seu conhecimento 

sobre o presenteado

37,7% PlanEjadO 
Se organiza para a compra 

com antecedência e 
pesquisa antes de comprar

23,4% PrÁticO
Opta pela conveniência, não 
se importa se o presenteado 

precisar trocar o presente
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ESPEcial

Calçada colorida
A loja Maria Xica, por exemplo, é um modelo de 
integração com a comunidade onde a empresa está 
inserida por meio do projeto Calçada Colorida, que 
começou por necessidade e se tornou praticamente 
um bem comunitário no bairro Rio Branco. O evento 

é um misto de feira de rua, bazar e happy hour e começou há sete anos, 
quando a loja foi aberta. O projeto vem sendo aprimorado desde 2015 
e há cerca de um ano é promovido semanalmente pelo estabelecimento 
em parceria com a loja vizinha Chiquinho Sorvetes.
O primeiro evento – na calçada da Av. Protásio Alves, 593 – ocorreu 
quando as sócias e irmãs Otilia e Carolina Maslinkiewicz precisavam 
aumentar o faturamento. Elas colocaram algumas araras e cadeiras para 
fora, ofereceram chá às clientes, pois era inverno, e atraíram o público, 
conquistando o objetivo. Dali em diante, a Maria Xica entendeu que 
tanto a loja quanto o bairro precisavam estar mais integrados e ela 
deveria ser um agente ativo nessa relação. “Pintamos a calçada para 
transbordar o estilo da loja e incrementamos os eventos. Hoje, eles 
acontecem todas as sextas-feiras sem chuva e nós convidamos artesãos 
para expor, lojas do entorno, vizinhos, food trucks e artistas, que 
participam espontaneamente e ainda divulgam o seu trabalho. O único 
gasto é com segurança e material de divulgação, que dividimos com as 
empresas participantes”, conta Otilia.
A frequência se explica pelos resultados conquistados: melhora no 

com as lojas de bairro
O que aprender

“temos que nos aproximar 
das pessoas e de outras 
empresas para ouvirmos 
e percebermos o que cada 
um tem a dizer.”
Otilia Maslinkiewicz

A maioria dos atuais 
10,3 milhões de micro e 

pequenas empresas no 
País é considerada loja 

de bairro e promove um 
tipo de relacionamento 

desejado por boa parte dos 
consumidores, com foco 
total no relacionamento 

com a comunidade.

I
maGine uma Cidade ideal para se viver e agora conte como 
seriam seus hábitos se morasse nela. Foi essa a questão lançada na 
Pesquisa de Mobilidade Urbana de 2015 realizada pela Liberty Seguros, 
que revelou o desejo dos entrevistados de cinco capitais – incluindo 

Porto Alegre – por uma organização social com estrutura enxuta. Apelidada de 
Cidade Compacta, ela abrigaria moradia, trabalho e compras a, no máximo, 20 
minutos de distância a pé. Vivendo em um local como esse, muitos costumes 
se alterariam, por exemplo, aumentaria a proximidade entre os vizinhos, 
almejada por 50% dos pesquisados, e 55% das pessoas fariam suas compras em 
comércios de bairro. 
Os resultados da pesquisa destacam um desejo que há algum tempo já 
vem sendo colocado em prática pelos pequenos negócios locais, que é a 
proximidade das empresas com o seu público e com a comunidade onde a 
loja está localizada. Entre os 10,3 milhões de micro e pequenas empresas no 
País atualmente, muitas são consideradas lojas de bairro e têm valiosas lições a 
ensinar para o varejo em geral. 

faturamento, no clima do bairro e na segurança, pois a ocupação 
dos espaços afasta a criminalidade. “Além de aumentarmos em até 
70% as vendas no dia, a vizinhança fica feliz e até nos agradece por 
promovermos essa integração”, ressalta. Em cada evento, a Maria Xica 
recebe de 60 a 80 pessoas, entre adultos, crianças, idosos e famílias, e 
fecha às 23h30 em vez das 19h, sempre comunicando antecipadamente 
a comunidade e recolhendo todo o lixo gerado. Com a consolidação 
do projeto, Otilia pretende dar mais conforto aos visitantes e vê a 
iniciativa como fundamental para o varejo. “Neste momento temos 
que nos aproximar das pessoas e de outras empresas para ouvirmos e 
percebermos o que cada um tem a dizer, além de devolvermos as coisas 
boas que conquistamos na comunidade. É bom para o bairro e para 
os comércios, além de que o consumo mudou e as pequenas empresas 
estão sendo mais valorizadas”, destaca Otilia.

Evento Calçada Colorida, da loja maria Xica, reúne 
até 80 pessoas por semana no bairro Rio Branco
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Proximidade: é mais fácil conhecer de verdade o cliente, 

perceber seus gostos e tratá-lo pelo nome, o que faz uma enorme 

diferença na consideração que ele tem pelo estabelecimento.

registro de informações: uma tendência forte no 

varejo é o uso inteligente de dados que os clientes passam 

espontaneamente. Em negócios menores, é possível anotar a 

frequência das compras, o que ele não gosta ou o que valoriza e 

consultar esse material toda vez que ele retornar.

atender a necessidades específicas: a proximidade com 

os fornecedores é uma grande vantagem, pois com isso é possível 

comprar quantidades menores de itens solicitados pelo público. 

Liberdade: pequenos negócios têm mais liberdade para 

reservar produtos e atender a outros pedidos dos clientes.

aplicação de mudanças: o contato mais próximo entre 

vendedores e clientes possibilita que a relação seja franca e sejam 

feitas pequenas pesquisas ao final de cada atendimento. Caso 

unidos pelo bairro
O bairro Menino Deus é outro reduto de um grupo 
unido de empresários que se conectaram quando 
foi criado pelos moradores um movimento por 
mais segurança. Hoje, cerca de 80 lojistas trocam 
mensagens diariamente via WhatsApp para pensar 
soluções e organizar ações em favor da comunidade 
que os abriga. Ligados pelo aplicativo desde julho de 

2015, eles já realizaram pequenas, mas importantes, iniciativas para 
melhorar o bairro e têm planos maiores para o futuro. “Compartilhamos 
informações sobre tentativas de compra com notas falsas, assaltos, 
etc., e também já organizamos ações por meio do aplicativo, como a 
restauração de canteiros centrais, pintura de floreiras e recolhimento 
do lixo que afugentava os clientes”, revela Marcelo Machado, lojista 
integrante do grupo.
Mesmo sem nome, o grupo é exemplo e deve ser reproduzido em 
outras regiões da Cidade. O objetivo desse link entre os empresários, 
segundo Marcelo, é promover o cuidado com a região, reforçar o coro 
das demandas dos moradores e estimular a integração das lojas com o 
bairro e sua comunidade. Outra iniciativa do grupo, ainda em análise, 
é o agrupamento das lojas para a realização de anúncios. “Precisamos 
nos aproximar para conquistar vantagens em conjunto, como a divisão 
dos custos no caso de uma propaganda, por exemplo. E essa é uma 
das facilidades dos negócios menores, que podem se organizar mais 
rapidamente do que as grandes empresas para isso”, ressalta o lojista. 

alguma reclamação seja frequente, é fácil modificar o processo.

Sentir-se integrante: lojas menores costumam ser menos 

impessoais, ter estilo próprio e alinhado ao local onde está 

localizada. 

ocupar espaços públicos: por se sentirem pertencentes à 

comunidade, os negócios locais costumam devolver coisas para 

o bairro, sejam melhorias em estruturas ou eventos de integração, 

que afugentam a insegurança.

estímulo ao cuidado dos bens comuns: o senso de 

coletividade das lojas de bairro é mais apurado e, por isso, essas 

lojas costumam promover ações que trazem benefícios locais, 

como recolhimento de materiais para reciclagem, campanhas de 

doação, etc.

vantagens em grupo: a união entre lojas costuma trazer 

vantagens, pois juntas elas têm maior poder de negociação e até 

podem dividir custos coletivos, como o de segurança.

lições dos pequenos

Grupo no Whatsapp reúne 
80 lojistas do menino Deus

ESPEcial

Congresso 
Fecomércio-RS

Já no dia 23 de março, o evento foi realizado no auditório da 

Faculdade Senac Porto alegre (Rua Cel. Genuíno, 130) sobre 

as “Perspectivas do Varejo” com palestra do economista da 

Fecomércio-RS, Lucas Schifino.

O Congresso Estadual de Relações Sindicais e do Trabalho, 

promovido pela Fecomércio-RS, em Torres (RS), finalizou o 

ciclo de palestras, debates e discussões no dia 2 de abril. O talk 

show “Como respeitar diferenças de tamanho e objetivos das 

empresas nas negociações coletivas” trouxe os painelistas João 

Turella, da Lojas Renner, Gil Cipelli de Brito, da Wallmart Brasil, 

Joel Vieira Dadda, presidente do Sindilojas Litoral Centro, e Paulo 

Kruse, presidente do Sindilojas Porto alegre, com a mediação do 

advogado Flávio Obino.

GalEria SindilOjaS

Cafés com Lojistas de março
No dia 11 de março foi promovido um Café com Lojistas especial 

para os lojistas e equipes do Rua da Praia Shopping. O evento 

contou com a palestra “Como atrair, Conquistar e manter Clientes 

– O passo a Passo da Fidelização de Clientes”, ministrada pela 

consultora comercial Patricia Vargas.

ana Paula Hespanhol e Karen Debus, da Rabusch Bruna vargas e virginia Motter, da Divina Bijuterias

emily Laporta e Gabriela xavier, da Wall Street
Sérgio Waldemar Hillesheim e jorge 
Busnello, da Geração Digital 

Presidente Paulo Kruse foi um dos 
participantes do talk show
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Em fOcO

prevenção facilitada

e
ntre as notíCias que circulam nos meio de 
comunicação, não são raras as que se referem às 
negligências ocorridas no comércio que acarretam 
graves consequências para as lojas, como os 

incêndios. Na maioria dos casos, os locais não costumam 
ter condições adequadas de segurança ou autorização dos 
Bombeiros para funcionar.
Em Porto Alegre, muitos imóveis antigos abrigam lojas, mas nem 
sempre eles passam pelas adequações que dariam as condições 
corretas para o funcionamento, evitando situações como fiação 
envelhecida ou exposta, materiais inflamáveis no ambiente 
e falta de itens de emergência, que podem levar a acidentes. 
Recentemente, o Centro Histórico foi palco de mais um incêndio 
no estoque de uma loja de vestuário, localizado no segundo piso, 
derrubando o teto e uma parede interna. Segundo os Bombeiros, 
o estabelecimento não tinha Plano de Prevenção Contra 
Incêndios (PPCI) implementado.

agilidade no processo
No mesmo dia do incêndio, 28 de março, entrou em vigor uma 
mudança que vai facilitar a vida dos empresários do Estado: 
a emissão do Certificado de Licenciamento do Corpo de 
Bombeiros passou a ser feita pela internet para espaços com 
baixo risco de incêndio que se enquadrem no Plano Simplificado 
de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PSPCI). Para adotar 
o PSPCI, o local precisa ter até 750 m², até dois pavimentos e 
exigir prevenção apenas por sistema de extintores, iluminação 
de emergência e sinalização básica e complementar. Após o 
pedido pela internet, o requerente paga uma guia e aguarda a 
resposta por e-mail, comprometendo-se em executar as medidas 
de segurança necessárias. E as inspeções, que antes aconteciam 
sempre, passam a ocorrer somente por amostragem, mas quem 
tiver o alvará, for inspecionado e não cumprir as normas recebe 
multa e pode ter o local fechado. 
Os benefícios da novidade são muitos, pois, além do processo 
simplificado, sobra mais tempo para análise e vistoria dos casos 
mais complexos. Para solicitar o certificado ou saber mais 
informações, acesse o site dos Bombeiros em www.cbm.rs.gov.br.

Realização:

juntos na luta
Em apoio à simplificação da Lei Kiss (Lei Complementar 
nº 14.376/13), o presidente do Sindilojas Porto alegre, Paulo 
Kruse, e o diretor de Comunicação e marketing, antônio 
Gomes, participam do Conselho Estadual de Segurança, 
Proteção e Prevenção contra incêndio (COESPPCi), 
formado por diversas entidades, entre elas a Fecomércio-
RS, que trabalha por melhorias na Lei.
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ESPaçO SindilOjaS

BeNeFíciO

mapa do Varejo: acerte o alvo para mudar
Um dos serviços oferecidos pelo Sindilojas Porto alegre aos seus 

associados é o mapa do Varejo. Criado para oferecer subsídios nas 

tomadas de decisões estratégicas das empresas, o mapa centraliza 

uma série de informações importantes para o varejo sobre os 

principais bairros de Porto alegre, como as características da 

população, dos domicílios e do comércio, o potencial de consumo 

por segmento e o valor médio de aluguel comercial, além de 

outros dados demográficos e econômicos da população extraídos 

de fontes públicas e agrupadas para facilitar a análise. 

Em uma mudança de localização do ponto comercial ou na abertura 

de uma nova loja, as informações disponibilizadas no mapa do 

NOVidAde

lei geral das mPes em Porto Alegre
Foi oficializada, no dia 24 de março, a implementação da Lei Geral 

da micro e Pequena Empresa (mPE) na Capital, que tem o objetivo 

de desburocratizar a abertura de empresas e estimular a geração 

de renda e a economia local. O processo se iniciou em 2013 e, entre 

as mudanças, estipula que as aquisições de até R$ 80 mil realizadas 

pela Prefeitura devem ser contratadas, obrigatoriamente, de mPEs. 

alguns dos benefícios atribuídos à Lei são unificar e simplificar o 

processo de registro e de legalização de empresas, racionalizar 

e uniformizar os requisitos de controle ambiental e prevenção 

contra incêndios, incentivar a formalização, apoiar a inovação 

tecnológica, estimular o crédito e a capitalização e fomentar o 

associativismo e o cooperativismo. atualmente a Lei Geral da micro 

e Pequena Empresa foi implementada em 229 cidades gaúchas. 

“Toda iniciativa que busca fomentar o empreendedorismo estimula 

o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade e, por isso, 

conta com o nosso apoio e de todo o comércio”, comentou Paulo 

Kruse, presidente do Sindilojas Porto alegre.

cAFÉ cOm lOjisTAs

Pautas do varejo
ao longo do ano, alguns dos eventos mais importantes promovidos pelo Sindilojas Porto alegre são 

os Café com Lojistas, realizados gratuitamente para os varejistas associados e suas equipes sempre 

com temas de grande relevância para o dia a dia do comércio. a cada mês, um ou dois encontros 

reúnem renomados palestrantes e o público em exposições para orientar e esclarecer sobre 

assuntos como vendas, gestão de pessoas, habilidades profissionais, etc. Não deixe de acompanhar 

os assuntos e de participar.

consulta
Para acesso aos dados, o lojista interessado deve agendar o 

atendimento e se dirigir à sede do Sindicato. associados efetivos têm 

direito a uma consulta grátis por semestre. associado colaborador 

pode utilizar o mapa ao custo de R$ 55 por bairro pesquisado.

Varejo são essenciais para que as alterações tenham uma base 

sólida e gerem resultados acertados para os estabelecimentos. Se 

a sua loja precisa de uma mudança ou a empresa vai se expandir, 

procure o Sindilojas Porto alegre e conheça o mapa do Varejo. 

informações pelo e-mail comercial@sindilojaspoa.com.br.

as últimas edições do Café com Lojistas trouxeram conceituados 

profissionais para falar sobre economia e mudança nos impostos. 

No dia 23 de março, o economista da Fecomércio-RS, Lucas Schifino, 

falou para o público sobre as “Perspectivas para o varejo em 2016”, 

apresentando um histórico do cenário econômico brasileiro e 

destacando a necessidade de definição da situação política no 

País. Para ele, a crise atual é a maior desde a década de 30, na 

grande recessão americana, e foi ocasionada pelos altos gastos de 

governos, maiores do que a arrecadação, mas o impeachment é só 

uma aposta, que pode ou não trazer benefícios a longo prazo para 

o Brasil. “Quando há dificuldades, o último recurso do empresário 

é demitir, assim como com as contratações, quando a situação 

melhora um pouco. O mercado tem essa defasagem de tempo 

em relação à queda ou alta do PiB”, destacou Schifino. Uma dica 

de Lucas foi focar no atendimento, que, mesmo na crise, é um dos 

grandes motivos da perda de vendas, pois é proibido desperdiçar 

a disponibilidade dos clientes que estão nas lojas.

Já no dia 6 de abril o advogado e doutor em Direito Tributário 

Eduardo Plastina, assessor jurídico-tributário do Sindilojas Porto 

alegre, falou sobre o tema “O impacto das mudanças no iCmS”. 

a palestra abordou as mudanças na legislação do iCmS relativas 

às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não 

contribuintes e no que diz respeito à nova relação de mercadorias 

submetidas à substituição tributária. Para Plastina, os assuntos 

são muito relevantes, pois impactam o dia a dia das empresas. 

“Quando vendem para consumidores finais não contribuintes de 

outros Estados, os lojistas devem saber formalizar a operação 

em termos fiscais, quais os tributos a recolher e para quem isso 

ocorre. Quando compram para revender, devem saber se os 

produtos estão submetidos à substituição e quais as precauções 

a adotar, a par de saberem qual o movimento devem realizar para 

a recuperação do iCmS já recolhido sobre aquelas mercadorias 

que estão no estoque e que saíram da sistemática substituição 

tributária”, destaca o consultor. 

Os próximos eventos serão sobre temas que estão em alta 

no varejo: no dia 11 de maio o Head de OmNi Commerce da 

arezzo&Co, maurício Bastos, vai falar sobre vendas pela internet 

na palestra “O Futuro do Varejo: muito além do e-commerce”. No 

encontro, ele vai discorrer sobre como ter um e-commerce já é 

passado, pois as possibilidades atuais são muito mais profundas 

e transformadoras. maurício ainda vai trazer o exemplo da arezzo, 

que utiliza a tecnologia para empoderar as lojas físicas. “Estar online 

hoje já não é mais uma questão de sair na frente, ser inovador, é 

questão de sobrevivência estar onde seus clientes estão, pois um 

território desocupado abre espaço para a concorrência. a pergunta 

a se fazer é como estar online de maneira relevante para meus 

clientes”, destaca o palestrante. O evento acontece no Centro de 

Capacitação do Sindicato (Rua dos andradas, 1234/9º andar), às 

8h30.

E no dia 25, a idealizadora do Confraria do Batom, iva Cardinal, vai 

abordar o empreendedorismo feminino em mais uma edição do 

Café com Lojistas Especial, no Hotel Laghetto Viverone moinhos, 

na sala Cypriano micheletto (Rua Dr. Vale, 579, Bairro moinhos de 

Vento), também às 8h30. 

Em ambos os encontros as vagas são limitadas e as inscrições 

podem ser feitas pelo cursos@sindilojaspoa.com.br ou pelo 

telefone (51) 3025-8300.

Inscreva-se: e-commerce e empreendedorismo feminino

economia e impostos

maurício Bastos, Head de OmNi 
Commerce da arezzo&Co
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1
FeriAdO diA dO 
TrABAlHAdOr 

 
2 a 4
cUrsO eXcelÊNciA em 
NegOciAÇÃO - A ArTe de 
PersUAdir e cONVeNcer 
PessOAs
Turno: noite 

8
diA dAs mÃes

11
cAFÉ cOm lOjisTAs 
“e-cOmmerce PArA O 
VArejO”
Turno: manhã 

16 a 19
cUrsO dicÇÃO, 
desiNiBiÇÃO e OrATÓriA
Turno: noite

24
WOrKsHOP criATiVidAde 
e iNOVAÇÃO
Turno: tarde

25
cAFÉ cOm lOjisTAs 
“emPreeNdedOrismO 
FemiNiNO”
Turno: manhã
Local: Hotel Laghetto Viverone 
moinhos (Rua Dr. Vale, 579) 

26
FeriAdO cOrPUs cHrisTi

cONFirA A 
AgeNdA PArA 
O mÊs de mAiO

ESPaçO SindilOjaS

gOlPe

código de defesa do consumidor
Uma nova modalidade de golpe está percorrendo os 

pequenos negócios varejistas referente ao Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). Na farsa, pessoas se dirigem às lojas 

da Capital, se apresentam como fiscais ou agentes do Procon 

e tentam vender exemplares impressos do CDC supostamente 

atualizado sob ameaça de multas aos estabelecimentos. O golpe 

vem ocorrendo inclusive em outros estados, mas não passa de 

uma mentira, já que está tramitando no Senado uma proposta de 

atualização que vai incluir, entre outros termos, a regulamentação 

do e-commerce, mas nenhuma mudança foi aprovada.

a determinação que vale é a de que as lojas precisam portar em 

local visível e disponível para a consulta do público um exemplar 

do CDC, por isso o Sindilojas Porto alegre disponibiliza no seu site 

o arquivo digital completo da lei. 

www.sindilojaspoa.com.br/codigo-de-defesa-do-consumidor

PaRa DOWNLOaD aCESSE O SiTE E imPRima:

PArTiciPe

geração Varejo: há 5 anos 
conectando lojistas e candidatos 
No aniversário de 5 anos do Geração Varejo, o programa 

contabiliza o cadastro de mais de 5 mil currículos de candidatos 

pré-selecionados interessados em trabalhar no varejo para 

consulta dos lojistas. O benefício, oferecido gratuitamente para os 

associados ao Sindilojas Porto alegre, tem o propósito de conectar 

lojistas com candidatos, tornando o processo de seleção de 

funcionários muito mais fácil e ágil. além de acessar os currículos, 

as lojas podem divulgar as vagas abertas nos seus negócios, 

cadastrando-as por meio da Central do associado, para consulta 

dos interessados e o lojista recebe por e-mail uma notificação 

sempre que um novo candidato se interessar pela vaga aberta.

Para o sucesso do programa, é fundamental a participação das 

lojas cadastrando vagas e buscando candidatos, pois quanto 

mais vagas disponíveis e pessoas contratadas, mais trabalhadores 

o mural atrai, facilitando a seleção de funcionários. aproveite, é 

gratuito!

cUrsOs

capacite sua equipe
Um dos benefícios do Sindilojas Porto alegre para os seus associados são os cursos 

gratuitos, oferecidos exclusivamente pela Entidade aos lojistas da Capital e alvorada. 

Para estimular e proporcionar a capacitação dos gestores e suas equipes, diversos 

cursos são realizados mensalmente mediante inscrição. a empresária marli Basso, 

administradora de duas lojas RedLar, foi uma das participantes do curso Gestão de 

Pessoas de março e, para ela, a experiência foi transformadora. “Fiquei encantada, 

pois o curso focou no líder como pessoa, mostrando a necessidade de olharmos para 

nós mesmos antes de cobrarmos dos outros o que não praticamos. Foi uma forma 

inovadora de nos percebermos”, comenta marli.

Confira abaixo os cursos de maio e junho, inscreva a sua equipe e participe! Em maio, 

somente o workshop Criatividade e inovação, que ocorre dia 24, ainda tem vagas. 

as capacitações de junho também têm vagas limitadas e ocorrem no Centro de 

Capacitação do Sindicato (Rua dos andradas, 1234/9º andar). informações e inscrições 

pelo e-mail cursos@sindilojaspoa.com.br. 

cursos de maio

curso Dicção, 
Desinibição e 

oratória
Data: 16 a 19 de maio

Horário: 19h às 22h

curso excelência 
em negociação – a 
arte de Persuadir e 
convencer Pessoas

Data: 2 a 4 de maio

Horário: 19h às 22h

Workshop criatividade 
e Inovação – 

Desenvolvendo seu 
Potencial Profissional

Data: 24 de maio

Horário: 13h30 às 17h30

Mais de 5 mil currículos estão 
cadastrados no banco.

“Nos últimos seis meses contratei quatro 
colaboradores por meio do Geração Varejo. 

Acho o programa muito legal porque 
ele reúne currículos bastante qualificados e 

pessoas que têm experiência no varejo. 
Além disso, é uma solução prática e 

conveniente porque é gratuito. Uso sempre e 
tenho um ótimo aproveitamento na loja.” 

Paulo Langhanz, da Tuin Sapataria

“O programa é ótimo e nós usamos bastante 
na Bibi. Inclusive uma de nossas gerentes foi 
contratada pelo Geração Varejo. Sempre que 

precisamos conseguimos pessoas para os mais 
variados níveis e perfis. O programa é nota 10, 

e para quem ainda não usa, diria que estão 
perdendo uma excelente oportunidade.” 

Amilton Jesus Kaipper, gerente de 
Recursos Humanos da Bibi Calçados

cursos de junho

curso Técnicas 
de abordagem ao 

cliente
Data: 6 a 9 de Junho

Horário: 19h às 22h

curso visual 
Merchandising 
– como inspirar 
o cliente para a 

compra
Data: 1 a 3 de Junho

Horário: 9h às 12h

curso coaching em 
vendas

Data: 20 a 22

 de Junho

Horário: 19h às 22h

Workshop Processo 
de Decisão de 

compra do 
consumidor

Data: 15 de Junho

Horário: 19h às 22h
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comodidade com a 
certificação Digital

dia a dia

D
eSDe MarçO, o Sindilojas Porto Alegre 
passou a ser um centro para emissão de 
Certificado Digital na Capital para o público 
em geral, por conta da parceria com a 

empresa SafeWeb, pioneira na realização do serviço 
no Estado. O benefício antes era oferecido somente a 
associados da Entidade e agora passa a ser disponibilizado 
às demais Pessoas Jurídicas e Físicas.
A Certificação Digital é um documento eletrônico que 
permite a comprovação da identidade de uma pessoa, 
empresa ou site, validando-o juridicamente e garantindo 
sua autenticidade e segurança da mesma forma que 

 Emitir notas fiscais eletrônicas;

 assinar contratos digitais;

 acompanhar processos legais;

 Consultar e regularizar a situação cadastral e fiscal;

 Emitir certidões;

 Fazer a Redarf;

 Verificar a autenticidade de informações 

divulgadas na versão online do Diário Oficial da União;

 Entregar o iRPJ, a DCTF, a DiPJ e a PER/DCOmP.

 Declarar imposto de Renda via internet;

 Consultar e atualizar o cadastro de contribuinte 

pessoa física;

 Resolver pendências com a Receita Federal;

 Recuperar informações sobre histórico de declarações;

 assinatura digital para documentos;

 acompanhar processos legais;

 acesso a diversos serviços públicos;

 Verificar a autenticidade de informações divulgadas na 

versão online do Diário Oficial da União;

 Proteção na troca de e-mails.

tecnologia 
para o varejo

fEBraVar

U
M DOS pONtOS fortes da Febravar é a diversidade 
de expositores, que trazem soluções sobre tudo o 
que diz respeito ao varejo aos visitantes. Em 2016, 
não será diferente e um dos polos será voltado ao 

que há de mais moderno em tecnologia para o comércio. O 
crescimento nesse tipo de investimento tem sido intenso nos 
últimos anos e as novidades surpreendem pela facilidade e 
dinâmica que proporcionam ao setor. 
Alguns integrantes desse espaço na Febravar 2016 são a N-Share, 
com sua solução em WiFi Marketing, e a CantuStange, com o 
software mobile Zmart. Para Rafael Mesquita, diretor executivo 
de Marketing e Tecnologia da N-Share, o momento econômico 
atual exige que os empresários invistam em soluções que 
tornem seus negócios mais assertivos, como as novidades em 
tecnologia. 

inteligência em marketing
No estande 60, a N-Share apresentará o lançamento do ano, 
o WideIntelligence, um sistema de inteligência de negócios 
e marketing que transforma o acesso à internet WiFi em um 
meio para captar dados dos usuários – como permanência, 
contato, idade, gênero, horários e dias de maior acesso – e criar 
um banco de dados para uma comunicação mais efetiva. “O 
conceito surgiu há menos de três anos e já é muito usado nos 
Estados Unidos, pois é um excelente meio de atrair o cliente 
para conhecê-lo”, comenta Rafael. A N-Share é pioneira em 
recolher dados sobre o comportamento do consumidor no 
ponto de venda e no uso da rede WiFi para uma comunicação 
personalizada em tempo real com os usuários.

os documentos em papel. Ele pode ser utilizado em 
atividades online como reconhecimento de firmas e 
substitui as idas ao banco, por exemplo, pois a tecnologia 
viabiliza a troca de documentos com autenticação, sigilo e 
integridade de conteúdo. O documento ainda permite que 
o titular emita notas fiscais eletrônicas, resolva pendências 
com a Receita Federal e assine digitalmente qualquer 
contrato de compra e venda de bens e serviços.
Para saber mais informações sobre o produto, formas de 
pagamento e documentação para a aquisição, entre em 
contato pelo e-mail certificadodigital@sindilojaspoa.com.br 
ou pelo telefone (51) 3025-8300.

O certificado digital permite:

Às Pessoas Físicas:Às empresas:

Exponha!

A Febravar chega à 4ª edição com 2 mil m² 
de feira e quatro tamanhos de estandes 
para 60 expositores. Os espaços têm 24, 18, 
15 ou 9m² com mobiliário, ponto de energia 
e WiFi; e os expositores contam com 
logotipo no mapa de expositores no Guia 
do Expositor, no Guia da Feira e no site da 
Febravar, e nome da empresa no mapa de 
entrada na feira. Mais informações pelo (51) 
3025.8321 ou comercial@febravar.com.br. 

A 4ª edição da Febravar e do Congresso Brasileiro 
do Varejo ocorrem de 6 a 8 de junho no Centro de 
Eventos do BarraShoppingSul. 

mobilidade para as vendas indoor
Com 22 anos de atuação, a CantuStange trará o software mobile 
de gestão Zmart, no estande 45. O aplicativo funciona como 
um ponto móvel com cada vendedor possibilitando a consulta 
remota ao estoque, produtos, histórico dos clientes e finalização 
da venda sem precisar deixar o cliente sozinho. “Nosso sistema 
deixa o atendente focado no cliente e ainda agiliza o fluxo da 
loja, alivia o trabalho de retaguarda, reduz filas e o tempo de 
atendimento”, comenta Alcir Paulo Cantú, diretor comercial da 
CantuStange Software. O Zmart é um braço móvel do software 
de gestão Zada. 

Acompanhe as novidades da Febravar no site 
www.febravar.com.br, na página do evento no 
Facebook www.facebook.com/FebravarOficial ou 
pelo Twitter em twitter.com/FebravarOficial.



26  maiO 2016  conexão varejo

planejamento para o 
sucesso empresarial

OPiniãO

roni zenevich 
Diretor do Sindilojas Porto alegre e 

diretor comercial da Elevato

O 
ceNárIO pOLítIcO e econômico de nosso País encontra-se 
em turbulência, gerando instabilidade e afetando as empresas. 
A falta de confiança dos empresários na política, especialmente 
no governo federal, agrava as dificuldades. Por isso, um bom 

planejamento serve como norte para tomarmos medidas rápidas neste período 
em que a economia muda a cada instante. Somente dessa forma não ficaremos 
à deriva nos acontecimentos, pois poderemos traçar caminhos e ir corrigindo o 

percurso conforme o cenário muda.
O primeiro passo é criar metas audaciosas, mas atingíveis, envolvendo 
a equipe em todas as etapas do processo para que haja união, 
integração e sinergia. Depois, construa as estratégias para atingir os 
objetivos e, se houver dificuldade, contrate um consultor de negócio, 
pois vale o investimento, já que isso é capaz de estruturar sua empresa.
Segundo artigo de Iran Nunes, especialista em Gestão e Avaliação do 
Desempenho Estratégico, no Portal Administradores, o planejamento 
é a função administrativa mais importante das organizações, pois é 
dele que partem todas as ações da companhia. Para o especialista, um 
erro comum e que deve ser combatido é a ideia de que o planejamento 
estratégico é difícil de fazer e cumprir, pois todo esforço destinado a 
esse fim é compensado pelas falhas evitadas no futuro. Para colocar a 
ação em prática, defina os objetivos da organização para os próximos 
cinco anos e siga um passo a passo: faça uma análise da sua empresa, 
estrutura e recursos; analise o mercado no qual o negócio está 
inserido levando em conta dados disponíveis na imprensa, entidades 
de classe – como o Sindilojas Porto Alegre –, institutos de pesquisa, 

órgãos governamentais e até concorrentes; revise e detalhe os objetivos iniciais 
e construa planos de ação táticos e operacionais para chegar às metas. Após 
isso, começa a implementação, com um rígido controle dos resultados e revisão 
quando necessário. Em momentos como o que enfrentamos, o planejamento 
pode ser o diferencial entre as empresas que vão passar e as que vão ficar pelo 
caminho da crise.

“Um bom 
planejamento 

serve como norte 
para tomarmos 

medidas rápidas 
neste período em 

que a economia 
muda a cada 

instante.”



Mais que um  
chão de loja,  
um show de loja!
Caio Camargo

Moda
Alexandre 
Herchcovitch

Mormaii: 
empreendedorismo 
natural e gestão 
humanista
Marco Aurélio “Morongo”

Inove ou morra 
tentando 
Gustavo Caetano

O momento e o 
futuro do varejo: 
desafios e 
perspectivas
Alberto Serrentino

Gestão de moda  
no Brasil:  
projeção para os 
próximos 20 anos
Lilian Pacce

Realização:

Especialistas de 
referência nacional e 
internacional estarão 

juntos para falar sobre 
tecnologia, inovação e as 
tendências do mercado 

para 2016.

TUDO SOBRE  
O VAREJO EM  
UM SÓ LUGAR.

6 A 8 
DE JULHO

Centro de Eventos 
BarraShoppingSul
Porto Alegre/RS

CONGRESSO BRASILEIRO DO VAREJO

Consulte a programação completa em febravar.com.br

#FBV2016

/febravaroficial

FebravarOficial
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