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O aumento da demanda nas compras pela internet traz 
um novo cenário de vendas para o comércio varejista

Presidente do Instituto Nacional de Direito Empresarial 
 analisa assuntos do comércio nacional e internacional 
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SUMÁRIOEDITORIAL

Com faturamento de R$ 4,8 bilhões no primeiro semestre de 2009, aumento de 27% em 

relação ao mesmo período do ano passado, o e-commerce foi o mercado com maior des-

taque, segundo pesquisa da consultoria e-bit. A cada dia novas empresas aderem às fer-

ramentas virtuais para comercializar seus produtos e serviços. Flores, fotografias, eletro-

domésticos, alimentos, enfim, é possível encontrar de tudo na internet. Mas será que o 

varejo tradicional está preparado para esta nova realidade? 

Pesquisa realizada pela Fecomércio apontou que entre os catarinenses o consumo 

virtual ainda é tímido. A questão é cultural e também envolve insegurança com relação à 

transmissão dos dados. Dos entrevistados que garantiram não realizar compras pela 

internet, 33,47% afirmaram que agem desta forma porque preferem comprar em lojas 

convencionais e 27,4% têm medo de fraudes e golpes.

Vencer estas e outras barreiras pede muita atenção dos empresários em questões 

como treinamento, investimento em marketing e tecnologia e principalmente planeja-

mento. Nesta edição, mostraremos alguns exemplos de empresas que já investiram na 

ferramenta virtual e comemoram os lucros.

E por falar em internet, outro segmento que vem ganhando força na rede é o ensino a 

distância, que também caiu no gosto popular e ganha novos adeptos. De 2003 a 2006, 

segundo dados do Censo da Educação Superior do MEC (Educacenso/Inep), o número de 

cursos de graduação a distância saltou de 52 para 349, um aumento de 571%, e as 

matrículas subiram 400%. Otimização do tempo, quebra das barreiras geográficas e 

minimização dos custos são algumas das vantagens que a modalidade permite.

O comércio interno e o mercado mundial são assuntos da entrevista do mês. O consultor 

jurídico no Brasil e no Exterior, professor nos cursos de pós-graduação e extensão no 

Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBET), Charles Machado, fala sobre a atuação do 

comércio brasileiro e a participação do País no mercado internacional.

O presidente do Sistema Fecomércio, Bruno Breithaupt, fala sobre a nova CPMF que 

deverá impactar toda a cadeia produtiva, principalmente o consumidor de baixa renda e as 

pequenas e médias empresas.

Nesta edição confira também matéria sobre o envelhecimento populacional, o case da 

empresa Tivvo, que atua no mercado de crédito, artigo sobre a redução da jornada de tra-

balho e uma retrospectiva de eventos e acontecimentos do setor.
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OPINIÃO

A CPMF, que há quase três anos teve, por fim, sua 

prorrogação rejeitada pela Câmara Federal depois da pres-

são do empresariado e da sociedade, agora volta à pauta 

travestida de Contribuição Social para a Saúde (CSS), 

tributo que pretende captar para o caixa do tesouro 0,01% 

das movimentações financeiras realizadas no País. 

Em 1994, o então imposto IPMF, depois batizado CPMF, 

entrou em vigor com a finalidade legal de que os recursos 

dele provenientes seriam aplicados na saúde, com a fina-

lidade de “pagar as contas dos hospitais públicos”. Em 2007, 

quando foi extinto, o tributo, que foi criado com a alíquota de 

0,08% e que terminou em 0,38%, arrecadou cerca de R$ 35 

bilhões, sendo que no mínimo R$ 6 bilhões foram usados 

para reforçar o caixa do governo e o resto foi investido em 

saúde, previdência e políticas de combate à pobreza. 

O aumento do recurso aplicado na saúde não pode sair 

do bolso do contribuinte, que já suporta a  Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contri-

buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), mas deve ser 

resultado do corte de gastos com a máquina administrativa e 

da melhora da gestão dos recursos. Só no primeiro semestre 

de 2009, somando os gastos com pessoal, previdência e 

custeio, as despesas do governo federal aumentaram em 

mais de 10%, cerca de R$ 24 bilhões, em relação ao primeiro 

semestre de 2008. 

Além disso, a volta da CPMF vai contra o princípio da 

reforma tributária proposta pelo governo federal, que deve-

ria simplificar o sistema tributário brasileiro sem aumentar a 

carga de impostos. Embora não seja a ideal, a reforma 

tributária tende a diminuir a sonegação e a informalidade e, 

consequentemente, aumentar a arrecadação de impostos. 

Portanto, caso a nova CPMF seja aprovada pelo Con-

gresso, toda a cadeia produtiva será atingida, trazendo im-

pacto direto para o preço dos produtos finais. A contribuição 

vai onerar a movimentação do dinheiro e gerar um imposto 

em cascata, que incide sobre produtos e serviços, afetando, 

principalmente, o consumidor de baixa renda e as pequenas 

e médias empresas.

A NOVA CPMF

Bruno Breithaupt
Presidente do Sistema Fecomércio de Santa Catarina 
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CASE

Soluções de créd  ito para o varejo  

Em Santa Catarina, a Federação do Comércio estuda 
uma parceria para oferecer soluções de crédito da 

Caixa Econômica Federal. Esse acordo vai possibilitar 
que consumidores do pequeno varejo tenham acesso 

a financiamentos mais fáceis e rápidos, sem 
burocracias durante a compra.

06 07

Manoela de Borba



CASE

serviços de fidelização de clientes, monitoramento de 

clientes e recuperação de ativos. “Atualmente, o Crediário 

Caixa Fácil, credito direto ao consumidor prestado pela 

TIVVO em nome da Caixa Econômica Federal (CEF), tem 

tido maior penetração”, afirma. O Crediário Caixa Fácil, 

serviço direcionado para o varejo, é um financiamento de 

bens de consumo duráveis. Essa modalidade de crédito 

para pequena e média empresa ainda tem participação 

O estabelecimento comercial do micro empreendedor 

Joceli dos Santos, no Centro de Florianópolis, oferece o 

financiamento das compras aos juros similares aquele 

praticado pelas financeiras do grande varejo. Essa 

concessão de crédito de micro e pequenas empresas, ainda 

uma utopia mesmo nos grandes centros, está próxima de se 

efetivar. Para se ter ideia, só em Santa Catarina, segundo 

dados do Sebrae, são mais de 95 mil micro empresas, 

responsáveis por empregar 67% da mão-de-obra ativa do 

Estado, a maioria com capital de giro insuficiente para 

oferecer linhas de crédito própria.  

Em Santa Catarina, a Federação do Comércio estuda 

uma parceria para oferecer soluções de crédito da Caixa 

Econômica Federal (CEF). Esse acordo vai possibilitar que 

consumidores do pequeno varejo – como os clientes do 

Joceli - tenham acesso a financiamentos mais fáceis e 

rápidos, sem burocracias durante a compra, a exemplo do 

que já acontece nas grandes redes varejistas. Ainda entre 

os benefícios desta parceria, já firmada pela Fecomércio do 

Estado de São Paulo, o menor risco de inadimplência, 

entender o perfil do cliente e acelerar os processos de 

liberação de crédito. Todo o sistema, que também pode ser 

destinado ao setor de serviços de turismo, é implementado 

pela empresa TIVVO. 

 Criada para preencher uma necessidade de oferta de 

serviços seletiva e completa para o fomento de cadeias de 

negócios, a empresa paulista TIVVO oferece, há quatro 

anos, produtos e serviços voltados da indústria até a venda 

aos consumidores finais no varejo, passando ainda pelo 

poder públ ico, s indicatos e ent idades d i reta ou 

indiretamente envolvidas nas cadeias de negócios. De 

acordo com Ivanete Moura, sócia-diretora da TIVVO, a 

empresa surgiu com a oportunidade de competir no 

mercado de crédito ao consumidor, mediante a captação de 

recursos no mercado de capitais, por meio de fundos de 

investimentos para a oferta de crédito direto ao consumidor 

em lojas de varejo, através de uma parceria com banco 

privado. “A origem do capital (não bancário) tinha custos 

menores em relação ao mercado bancário, permitindo 

oferecer crédito em taxas mais competitivas”, destaca. 

Agora, passado o auge dos efeitos da crise financeira 

internacional na economia brasileira, também responsável 

por encarecer o custo da captação no mercado de capitais, o 

foco da empresa mudou e também foi ampliado. Hoje, com 

12 funcionários diretos, a TIVVO oferece serviços de 

enriquecimento e avaliação de bancos de dados, 

qualificação de potenciais consumidores, modalidades de 

crédito (consumidor, pessoal, consignado e imobiliário), 

 “A origem do capital (não bancário) tinha custos menores 

em relação ao mercado bancário, permitindo oferecer 

crédito em taxas mais competitivas”

Sede da TIVVO - SP
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Ivanete Moura

Ivanete Moura - sócia-diretora da TIVVO

Ricardo Castagna, 
também sócio da Tivvo



OPINIÃO

Juros ban cários
Sempre se discutiu acerca da prática dos juros no mer-

cado brasileiro. Sabemos que os bancos são indispen-

sáveis ao crescimento sustentável, mas em contrapartida 

entendemos que caso não exista um controle sobre os 

lucros bancários e seu modus operandis, fixando regras, 

limitadores e buscando a transparência nestas relações de 

consumo, cada vez mais estaremos colaborando com uma 

prática abusiva e desproporcional no mercado de crédito 

brasileiro.

Estamos em um mundo globalizado, onde o acesso ao 

crédito possibilita antecipar a realização de sonhos e o 

alcance de muitos objetivos, que nos levam a um cres-

cimento pessoal, profissional e financeiro, mas este tem 

que ser sustentável.

No Brasil, a busca pelo lucro fácil, sob o argumento de 

que temos um país com alto índice de inadimplência, com 

obrigatoriedade de provisionamento e altas cargas tributá-

rias, nos leva ao status de país com uma das maiores taxas 

de juros mundiais.

Os contratos bancários deveriam obedecer a princípios 

básicos do direito, como a transparência, bilateralidade, 

equilíbrio, mas em contrapartida reforçam a sua adesi-

vidade, sendo iguais para todos os consumidores bancá-

rios, onde em prima facie, a transparência dos seus termos, 

fixando de forma clara todos os direitos e obrigações do 

consumidor e da instituição financeira, deveriam preva-

lecer, pois os contratos existem para serem cumpridos, 

sendo a tradução livre do latim pacta sunt servanda, que vai 

muito mais além do que um dito jurídico somente. 

O fato é que nos contratos bancários, por ficarem os 

consumidores sujeitos às regras estabelecidas pelas insti-

tuições financeiras, - que não permitem a discussão de 

suas cláusulas, sob pena de não liberarem o crédito postu-

lado pelo solicitante - estão ausentes princípios como o da 

boa-fé contratual, o da legalidade e o da igualdade entre as 

partes contratantes.

As taxas de juros brasileiras estão entre as mais 

elevadas do mundo, que acrescidas de uma grande carga 

tributária, oneram em muito o capital investido na produção 

de bens e na concessão de créditos, privilegiando o capital 

financeiro, em total desarmonia com políticas voltadas à 

estabilidade monetária de qualquer nação. 

No decorrer deste ano vivenciamos uma política 

agressiva do governo federal com a diminuição da taxa 

Selic, que chegou aos menores patamares da história. 

Diminuição esta que em nada refletiu no bolso dos consu-

midores que estão atrelados à liberação na cobrança de 

juros, imposta pelas instituições financeiras, quando de 

seus balancetes mensais para a confecção da taxa média 

de mercado.  

Temos o maior spread bancário da história, fato que se 

deve à diferença entre as taxas de juros básicas (de capta-

ção – taxas que as instituições financeiras pagam aos 

poupadores) e as taxas finais (custo ao tomador – dinheiro 

mutuado), resultando em um aumento excessivo da inadim-

plência dos consumidores brasileiros, e um aumento de 

busca por soluções no judiciário.

Os bancos sofrem a fiscalização do Banco Central, o 

SCR (Sistema de Controle de Risco) rege-se, primor-

dialmente, pela Resolução 2.724 de 31/05/00 e pelas 

Circulares 2.977 de 06/04/00 e 2.999 de 24/08/00 (também 

anteriores à LC 105/01), existindo mais algumas dezenas 

de circulares e cartas-circulares conexas em vigor.

É um instrumento de registro e consulta de informações 

sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e 

limites de crédito concedidos por instituições financeiras a 

pessoas físicas e jurídicas no País.

Quando da implantação do SCR, ficou determinado que 

as instituições financeiras teriam que se adequar ao novo 

sistema. Não o fazendo, estariam sonegando informações 

e em contrapartida cometendo crime contra o sistema 

financeiro.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

(SCR) é, atualmente, o principal instrumento utilizado pelo 

Banco Central do Brasil para a supervisão bancária, com o 

intuito de acompanhar as carteiras de crédito das institui-

ções financeiras, desempenhando um papel importante na 

garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e 

na prevenção de crises, proporcionando mais facilidades 

para os tomadores de empréstimos e maior transparência 

para a sociedade e consumidores bancários, contribuindo 

para diminuir a inadimplência e melhorar a gestão do risco 

de crédito, desde que devidamente alimentada.

Temos a certeza de que vivemos em um país onde 

manda o mais forte (bancos) e obedece quem precisa (con-

sumidor), num período em que os juros viraram uma epide-

mia, que servem não para representar uma lucratividade 

justa e perfeita da venda do produto chamado dinheiro, 

através de uma relação de consumo bancário, que deveria 

ser transparente, mas representa o enriquecimento dos 

bancos em detrimento da diminuição da capacidade finan-

ceira da população. 

Estamos no período da ditadura financeira, em que 

nossas regras jurídicas não têm eficácia perante à relação 

de consumo bancário. Vivemos em um país onde, com o 

advento da taxa média de mercado, as instituições finan-

ceiras ditam os juros que pretendem cobrar, um lucro fácil, 

corroborado com falta de transparência, ausência de fisca-

lização, sonegação de informações, maquiamento de ba-

lancetes e enriquecimento injustificado, tudo, infelizmente, 

sob os olhos dos nossos poderes constituídos. 

Os bancos são indispensáveis ao mundo globalizado, 

mas desde que isto seja feito de forma transparente, legal e 

que leve a população brasileira ao lugar que merece, 

criadora de um país que deveria estar no primeiro mundo.

OAB/SC 13.412

Presidente da Comissão Nacional de

 Defesa do Consumidor Bancário e da 

Comissão de Direito Bancário da OAB/SC  

Luciano Duarte Peres* 

As taxas de juros brasileiras 

estão entre as mais elevadas 

do mundo.
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ARTIGO

Contador: 
o parceiro certo do  empreendedor 

Desde janeiro de 2009 a frase-título deste artigo está 

grafada no outdoor que se encontra em frente da sede do 

Conselho Regional de Contabilidade (CRCSC), em Flo-

rianópolis. Ela resume muito bem como vejo a relação do 

profissional da contabilidade com a classe empresarial. 

Muito mais do que auxiliar o empresário a cumprir com as 

suas obrigações fiscais, o contador é um elemento funda-

mental para a boa gestão de todos os tipos de organizações 

públicas, privadas ou do terceiro setor.  

Já vai longe o tempo em que ficávamos encerrados em 

nossos locais de trabalho, cumprindo sem fazer alarde 

tarefas imprescindíveis ao perfeito funcionamento das ins-

tituições. Hoje, temos cada vez mais consciência do papel 

estratégico que ocupamos. Como observa o professor 

doutor Antônio Lopes de Sá, decano da contabilidade brasi-

leira, o único senão é que alguns empresários ainda não per-

ceberam isso, descartando ou não dando o devido valor às 

informações vindas da contabilidade, capazes de significar 

a consolidação ou a saída de uma empresa do mercado.

O espaço conquistado pela contabilidade só tende a 

crescer, especialmente no Brasil. Em primeiro lugar, a 

turbulência econômica, que atingiu indistintamente todos os 

países, deu maior visibilidade à atividade, ao mostrar a 

importância de fatores como gestão de caixa e controle de 

custos para a superação de problemas causados pela 

retração do mercado. Mais do que nunca ficou provado que, 

seja em uma situação de crise ou não, a solução de 

continuidade das organizações passa necessariamente 

pelas  mãos dos profissionais da contabilidade.

Além disso, os contabilistas ganharam um novo status 

com a adoção dos padrões internacionais de contabilidade 

(IFRS, na sigla em inglês), conforme a Lei 11.638, de 2007, 

alterada pela Lei 11.941, de 2009, e complementada por 

Pronunciamentos Técnicos do CPC (Comitê de Pronunci-

amentos Contábeis). A internacionalização da contabili-

dade vai dar mais transparência às demonstrações das 

empresas, facilitando a avaliação por parte de consultores e 

investidores.

Também está em curso a transição da escrituração fiscal 

e contábil do papel para arquivos digitais (Sped Fiscal e 

Contábil). Uma medida que, além do impacto positivo sobre 

o meio ambiente, por conta da redução do uso do papel, vai 

ajudar no combate à sonegação e diminuir a burocracia.

São mudanças que terão impacto direto no dia a dia de 

todas as empresas e não apenas daquelas de maior porte. 

Gradativamente, as novas normas serão estendidas a todo o 

universo empresarial. Um exemplo disso é a recente 

Instrução Normativa 162/2009, da Receita Federal, que 

torna, a partir de 1º de janeiro, a certificação digital 

obrigatória para todas as empresas tributadas pelo lucro 

presumido, quando da entrega das obrigações acessórias 

federais, como DCTF, DIPJ e Dimob.

A tendência é que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tam-

bém passe a ser obrigatória para um número cada vez maior 

de contribuintes. São desafios que não poderão ser poster-

gados para o futuro, dada à velocidade com que o Brasil vem 

adotando as legislações pertinentes, a convergência das 

normas contábeis aos padrões internacionais e a escritu-

ração digital.

Esse novo tempo exige um contador extremamente 

qualificado e em dia com o que acontece no mundo. E é 

exatamente por causa disso que o CRCSC vem firmando 

parcerias com entidades representativas da classe empre-

sarial, a exemplo da Fecomércio, para reforçar projetos 

como o de Educação Continuada. Unindo esforços podere-

mos ampliar o programa, que somente este ano promoveu 

ou apoiou eventos que reuniram mais de 30 mil profissio-

nais. A participação em workshops, palestras, seminários e 

outras iniciativas contribui para que todos possam adquirir 

as novas doutrinas.

Tanto a convergência das normas contábeis aos 

padrões internacionais como o SPED são passos impor-

tantes para a modernização do País.

Outro fator fundamental para o Brasil ingressar no seleto 

clube dos países mais desenvolvidos também depende do 

trabalho do contador: é a implantação do programa 

Empreendedor Individual (EI), que vai garantir a entrada no 

mercado formal de milhares de empreendimentos que hoje 

funcionam sem registros. Em Santa Catarina, estima-se que 

haja quase 260 mil empreendimentos informais (dados do 

IBGE/2003), que somam 390 mil pessoas ocupadas. Caberá 

aos profissionais das empresas contábeis, enquadradas no 

Simples Nacional, atenderem gratuitamente esse con-

tingente, composto por pipoqueiros, cabeleireiros e am-

bulantes. 

Por tudo isso temos, hoje, imenso orgulho de pertencer à 

classe contábil. Estamos na linha de frente, contribuindo 

para a construção de uma sociedade mais moderna, trans-

parente, justa e desenvolvida.

*Presidente do CRCSC
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CAPA

Com apenas 13 anos de existência, o varejo eletrônico 

deve alcançar faturamento digno de empresas do mundo 

real: R$ 8,5 bilhões, o que representa um aumento de 35% 

em relação a 2007. A estimativa é da empresa de in-

formações de comércio eletrônico e-bit, ligada à Câmara 

Brasileira de Comércio Eletrônico, principal entidade mul-

tissetorial da economia digital na América Latina.

O resultado é fruto da mudança de hábito do consumidor, 

que aumentou o gasto médio com a queda de 12% nos 

preços dos produtos vendidos pela internet, gerada pela 

desvalorização do dólar.

A partir deste fato, a Fecomércio SC tomou a iniciativa de 

investigar este novo comportamento de consumo na região 

da Grande Florianópolis.

Comércio
Virtual

O aumento da demanda nas compras pela 
internet traz um novo cenário de vendas para 

o comércio varejista

Graziella Itamaro
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A pesquisa mostrou que entre os catarinenses o 

consumo virtual ainda é tímido. Dos 720 entrevistados, 71% 

nunca fizeram nenhuma compra pela internet contra 29% 

que já fizeram. Porém, das pessoas que afirmaram realizar 

compras on-line, 65,38% asseguraram que já deixaram de 

comprar no comércio para comprar pela internet.

O dado confirma a tendência nacional. No primeiro 

semestre de 2009, o comércio eletrônico brasileiro movi-

mentou R$ 4,8 bilhões, 27% a mais que o mesmo período de 

2008, segundo a 20ª edição do relatório WebShoppers, da 

consultoria e-bit, divulgado em agosto.

Os consumidores entrevistados pela Fecomércio SC 

asseguraram que gostam de comprar pela internet pela 

praticidade (40,96%) e pelos descontos (20,18%). Os pro-

dutos mais adquiridos pelos catarinenes são os livros 

(15,47%), CDs e DVDs (13,31%) e áudio e vídeo (11,51%).

As vendas virtuais são, na realidade, um aperfeiçoamento 

dos já existentes Ponto Koerich, pequenas lojas eletrônicas 

que, desde 2003, atendem comunidades catarinenses com 

populações menores. Por meio de terminais de compu-

tadores, o cliente acessa o catálogo de produtos da rede e 

faz suas compras com o auxílio de um vendedor. “Com tan-

tas opções no mercado, hoje o cliente precisa ser encantado 

de diversas formas. Por isso entramos neste novo mundo”, 

explica o gerente.

O setor fotográfico, que muitos pensavam que seria pre-

judicado com o advento das novas tecnologias, também tem 

tirado vantagem com o mundo virtual. O segmento precisou 

se ajustar às inovações, mas não perdeu mercado. A loja Só 

Click, que há 10 anos atua no ramo de laboratórios foto-

gráficos, em Florianópolis, viu na internet uma excelente 

oportunidade de negócio e há dois anos vende seus serviços 

e produtos tanto na loja como no site da empresa. “Perce-

bemos o aumento do número de visitas em nosso site e 

acreditamos que o espaço pode servir como um catálogo de 

produtos”, explica Raul Correia Vargas Junior, gerente e 

diretor de marketing da empresa.

Considerada a maior varejista do Brasil, a Havan, loja de 

departamentos brusquense, também se lançou na web 

inaugurando sua loja virtual em 2003. Em 2006 atualizou o 

site, aprimorando o processo de vendas e incentivando as 

compras virtuais com campanhas e ofertas exclusivas.

Outro segmento que tem descoberto no mundo virtual 

um grande filão de negócios é  o setor supermercadista. É o 

caso do Hippo Supermercados, primeiro do setor em Santa 

Catarina a lançar a opção de compras virtuais. “Sentimos 

que cada vez mais os clientes estão utilizando esta 

ferramenta. Os transtornos causados pelo trânsito intenso 

aliados à possibilidade de agilizar o processo de compra 

estimula a busca pelo comércio virtual. Outro fator que 

favorece o crescimento do serviço é a possibilidade que o 

cliente tem de encontrar produtos diferenciados sem estar 

fisicamente na loja”, afirma a gerente Cristiane Piuco Sa-

queti.

Estes exemplos são uma amostra de que o investimento 

no comércio virtual é sucesso garantido para as empresas. 

Apesar do consumo virtual 

acanhado, muitas empresas 

catarinenses já investem no 

e-commerce e colhem 

resultados promissores com a 

ferramenta.
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Na Frutaflor, primeira floricultura de Santa Catarina a 

comercializar pela internet, as vendas via web crescem a 

cada dia. A empresa utiliza desde 1997 o website para 

comercializar, época em que o e-commerce ainda era algo 

pouco comum. Hoje, o portal é responsável por 30% a 35% 

do total das vendas da empresa, chegando a alcançar 70% 

em datas especiais. “Os clientes já nos conhecem, e a 

praticidade e a confiança na empresa contribuem para o 

aumento das vendas. Além disso, oferecemos outros ser-

viços como, por exemplo, a 'agenda do cliente', que ajuda os 

consumidores a lembrarem de datas pessoais”, explica 

Tatiana Aguiar, gerente comercial da empresa.

Lojas do setor de móveis e eletrodomésticos também 

vêm investindo no e-commerce para incrementar as vendas. 

Com 54 anos de existência, as lojas Koerich se atualizaram 

e estreitam as relações com os clientes lançando há cerca 

de um mês a opção de compras no site da empresa.  De 

acordo com Adilson Toll, gerente de marketing, o objetivo é 

abrir mais um canal de venda e contato com os clientes 

unindo neste espaço todos os serviços oferecidos nas lojas. 

Mercado

Inovações



CAPA

B2B - ou Business to Business significa empresas fazendo negócios com 

outras empresas, como  fábricas vendendo para distribuidores ou 

empresa prestando algum tipo de serviço para outra. B2B é o típico caso 

de comércio por atacado.

B2C - ou Business to Consumer. O mais comum de todos, esse tipo de e-

commerce envolve de um lado as empresas oferecendo serviços e bens e 

do outro o consumidor em geral, que compra diretamente esses produtos 

e serviços.

C2C - Esse tipo de relação entre consumidores está associada à 

transação direta, com a ajuda (ou intermediação) de alguma empresa. Um 

grande exemplo são os leilões on-line, como Ebay e o Mercado Livre.

G2C - ou do Governo para Cidadão é uma relação comercial pela internet 

entre governo (estadual, federal ou municipal) e consumidores.

G2B - ou Government to Business é a relação de negócios pela internet 

entre governo e empresas.

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Entre as diversas motivações que fazem do e-

commerce um negócio em potencial crescimento, a mais 

relevante é a confiança dos consumidores, sendo que no 

Brasil há mais de 86% de aprovação dos internautas. A 

praticidade de não precisar sair de casa para fazer compras 

e as diversas formas de pagamento oferecidas e, em alguns 

casos ainda, a isenção de frete, são outras vantagens.

Com faturamento de R$ 4,8 bilhões no primeiro semes-

tre de 2009, aumento de 27% em relação ao mesmo período 

do ano passado, o e-commerce foi o mercado com maior 

destaque, segundo pesquisa da consultoria e-bit.

Nos primeiros seis meses deste ano, o gasto médio do 

consumidor brasileiro em compras on-line foi de R$ 323. De 

acordo com o e-bit, o número alto se deve à escolha por 

produtos mais caros, como dos setores de informática e ele-

trodomésticos.

A categoria de eletrodomésticos somou 13% do volume 

geral de pedidos na web em junho, alcançando o segundo 

lugar em vendas. No semestre, estes produtos ficaram na 

quarta posição - o aumento de vendas foi impulsionado pela 

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Segundo a e-bit, entre os produtos comercializados na 

rede nos três primeiros lugares estão, respectivamente, as 

categorias Livro, revistas e jornais; Saúde, beleza e medi-

camentos; e Informática. A quinta posição ficou com 

Eletrônicos.

Para o presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt, o 

comércio eletrônico é um setor que tem cada vez mais peso 

econômico e capacidade contributiva. “Os negócios pela 

internet estão em franco crescimento e são motivados, 

principalmente, pela praticidade e pelo preço. Daí a im-

portância em investir na segurança dessas transações”, 

afirma Breithaupt, referindo-se à Certificação Digital 

Fecomércio.
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Modalidades de comércio eletrônico

Perspectivas



PROFISSIONAL

Menos  custos
e mais agilidade 
Educação a distância se destaca 
como ferramenta de qualificação 
nas empresas

Débora Ferreira

20 21

Por volta de 1850, quando os agricultores e pecuaristas 

europeus aprenderam a cultivar plantas e cuidar do rebanho 

por correspondência, a educação a distância dava seus pri-

meiros passos. No Brasil, essa modalidade de ensino teve 

início no começo do século passado, também por meio de 

correspondências. Naquela época, por incrível que pareça, 

aprendia-se datilografia por carta. Em 1947, o Senac e o 

SESC criaram juntos a Universidade do Ar, em São Paulo, e 

passaram a oferecer cursos comerciais pelo rádio.

Na década de 70 foram difundidos os supletivos a dis-

tância no formato de teleducação, com aulas via satélite 

complementadas por kits de estudos. Foi em 1995 que o 

ensino a distância passou a contar com a internet, dando 

forma ao que conhecemos hoje. As primeiras experiências 

de sucesso com o uso da rede mundial de computadores 

ocorreram em 1997 com a oferta de cursos de pós-gradu-

ação. Dois anos depois o Ministério da Educação (MEC) 

credenciou oficialmente as instituições para atuar nessa 

área.

De lá pra cá muita coisa mudou e a educação a distância, 

também chamada de EaD, tem se difundido cada vez mais 

por oferecer uma série de vantagens. Entre elas está a otimi-

zação do tempo, quebra das barreiras geográficas e minimi-

zação dos custos. De 2003 a 2006, segundo dados do Cen-

so da Educação Superior, do MEC (Educacenso/Inep), o 

número de cursos de graduação a distância saltou de 52 

para 349, um aumento de 571%, e as matrículas subiram 

400%. A Associação Brasileira de Educação a Distância 

(Abed) calcula que, em 2007, havia mais de 2 milhões de 

brasileiros estudando por meio dessa modalidade de en-

sino.

A educação a distância caiu no gosto das pessoas e hoje 

é vista não apenas como meio de formação profissional, 

mas como forma de qualificação e treinamento. Muitas em-

presas utilizam o espaço virtual para fazer treinamento de 

colaboradores. O diretor geral da ABC71 Soluções em Infor-

mática, de São Paulo, Antonio Flávio Barbosa, cita como 

exemplo os bancos, que têm economizado mais de R$ 150 

milhões em viagens para treinamento por intermédio do 

ensino a distância. “Para as empresas, as vantagens de 

custos, logística, ganho de tempo e qualidade têm levado ao 

uso cada vez maior da EaD para a educação corporativa e 

treinamento de funcionários”, complementa Barbosa.

Empresários são unânimes ao elencar os benefícios 

dessa modalidade de ensino: redução de gastos com hotéis, 

No Brasil, o ensino a distância 

teve início no começo do 

século, mas foi em 1995 que 

passou a contar com a 

internet, dando forma ao que 

conhecemos hoje.



PROFISSIONAL

Autonomia e organização

A educação a distância tem como diferencial a facilidade 

para formar e reunir pessoas distantes geograficamente. 

Também merece destaque a metodologia de estudos, que 

costuma ser muito diferente do que conhecemos em sala de 

aula. As pessoas estão acostumadas a estudar apenas em 

resposta às cobranças do professor e na EaD não funciona 

assim. É preciso autonomia e muita organização para pro-

gredir nos estudos. Toda essa disciplina explica a preva-

lência de pessoas com mais experiência nos cursos a dis-

tância. Conforme um levantamento realizado com 140 insti-

tuições, apenas 22% dos alunos tinham menos de 24 anos 

de idade.

A tutora do programa Negócio Certo do Sebrae em Santa 

Catarina, Patrícia Michalski, está à frente deste projeto que 

orienta pessoas antes de abrir uma empresa, criando plano 

de negócios, dicas de formalização, administração e 

marketing. Ela trabalha com EaD há cinco anos e é cate-

górica ao dizer que o sistema de comunicação é direcio-

nado, facilitando o aprendizado. “O aluno também aperfei-

çoa características como autonomia, responsabilidade, or-

ganização, flexibilidade, autoconhecimento e muito mais”, 

cita Patrícia.

Patrícia Michalski trabalha com 

EaD há cinco anos e é categó-

rica ao dizer que o sistema de 

comunicação é direcionado, 

facilitando o aprendizado.

Aluno da turma de especialização em Educação a 

Distância pelo Senac, Rafael Pereira Moré também con-

corda que a flexibilidade com relação ao tempo e espaço 

estão entre os maiores benefícios. Ele destaca que o estu-

dante pode estar em qualquer parte do mundo e acom-

panhar as aulas. “Temos mais carga de leitura, maior conta-

to com o material didático e isso é muito bom! Assumimos o 

papel de agente ativo do processo de aprendizagem.” 

Catarina, Vilson Wegener, conta que o órgão tem intenção 

de adotar a educação a distância por ser uma forma 

moderna de viabilizar o treinamento de um grande número 

de pessoas a um custo relativamente reduzido. Porém, 

salienta que ainda falta entendimento sobre a modalidade, 

motivo que faz com que muitas pessoas não a aceitem. 

“Queremos iniciar o projeto de educação a distância, mas 

esbarramos em dificuldades de ordem tecnológica e logís-

tica”, acrescenta Wegener. 

Para haver um bom aproveitamento do curso é preciso 

empenho das duas partes. Os alunos têm que dominar a 

internet e possuir um computador com acessórios básicos. 

Já as instituições precisam dispor de chats integrados, sis-

tema de teleconferência e tecnologia de streaming, que per-

mite acesso a conteúdos de áudio e vídeo em tempo real. 

 O ensino a distância é lembrado por pessoas em 

diversas fases da vida profissional, seja para procurar 

emprego, mudar para outro melhor ou crescer dentro da 

organização. Os donos de empresas também recorrem a 

EaD para buscar atualização e aperfeiçoar práticas, con-

tribuindo para o desenvolvimento dos negócios. Diante dis-

so, a Associação e-Learning Brasil realizou um estudo que 

revela que esta nova estrutura deve crescer, em média, 40% 

até 2010. As estimativas sugerem movimentações em torno 

de R$ 3 bilhões com investimentos em novas tecnologias de 

informação e comunicação, desenvolvimento de conteúdo e 

treinamento de pessoal. 

O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC) em Santa 

EaD em Santa Catarina

O desenvolvimento dessa modalidade de ensino 

incentiva muitas instituições a aderirem a EaD e com o 

Senac não foi diferente. Após pesquisas de avaliação do 

segmento foi criado em meados de 2009 o Centro de 

Educação a Distância, localizado em São José, na Grande 

Florianópolis. O papel desta nova unidade – chamada Senac 

EaD – é abrigar toda a produção e execução de produtos EaD 

nas unidades catarinenses. 

No ano que vem, ainda no primeiro semestre, o Senac 

EaD ganhará novas instalações para comportar diferentes 

cursos de pós-graduação, extensão e cursos livres. Para o 

diretor da unidade, Anderson Malgueiro, os benefícios des-

sa modalidade de educação vão além da maleabilidade dos 

horários para estudo, onde os alunos gerenciam o próprio 

tempo. “As pessoas não precisam se deslocar para frequen-

tarem as aulas, elas conciliam os estudos com as demais 

ações do dia. A flexibilidade da EaD também permite que as 

organizações agilizem seus projetos de capacitação”, con-

clui. Atualmente, o curso mais procurado no Senac EaD é a 

especialização em Educação a Distância, justamente por-

que qualifica pessoas para produção de material didático, 

tutoria e gestão de cursos, uma mostra de que a área ainda 

tem muito a crescer.

22 23

Rafael Pereira Moré destaca 

que o estudante pode estar 

em qualquer parte do mundo e 

acompanhar as aulas.

‘‘As pessoas não precisam se 

deslocar para frequentarem as 

aulas, elas conciliam os 

estudos com as demais ações 

do dia.’’

Com cerca de 4,1 mil 

colaboradores em Santa 

Catarina, os Correios já 

aderiram à educação a 

distância. 

alimentação, transporte e menor tempo de ausência dos 

funcionários para fazer cursos. Um em cada quatro reais 

investidos em educação corporativa no Brasil já é aplicado 

em cursos a distância. O último levantamento do setor reve-

la que os mais procurados são: Tecnologia, Finanças, Ven-

das e Gestão de Negócios. Com cerca de 4,1 mil colabo-

radores em Santa Catarina, sendo 2 mil carteiros, os 

Correios já aderiram à educação a distância.  “Utilizamos a 

EaD para treinar nossos funcionários que estão dispersos 

geograficamente. Além da redução dos custos há outros 

benefícios adjacentes, em especial a democratização do 

acesso aos cursos”, conta o subgerente de Educação 

Corporativa, Odair José Vanelli, que exemplifica: “as 

agências do interior do Estado, com dois ou três funcio-

nários, teriam que interromper as atividades para fazer 

treinamentos presenciais.” 



SOCIAL

Em 2025, o Brasil terá a sexta maior 
população de idosos no mundo, algo em 

torno de 35 milhões de cidadãos com 
mais de 60 anos, projeta IBGE

Vida longa, 
depois dos 

60
Débora Murta Braga

Nascida em 1926, na Palhoça, Hilda Francelina da Silva é 

uma daquelas pessoas que tem consciência da felicidade. 

Do alto dos seus 83 anos, lembra dos momentos de alegria, 

como quando nasceram os filhos. Então, vieram os netos, 

que se orgulha de ter ajudado a criar, e depois os bisnetos.   
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Enfrentou problemas de saúde e passou por períodos 

difíceis, como a perda de pessoas amadas, mas aprendeu a 

superá-los. Dona Hilda acredita que vivenciar plenamente 

cada uma das etapas de sua própria história é uma das 

receitas para a vida longa. Outro segredo é estar sempre 

com a família por perto e “ter fé no coração”, afirma. 

Atribui a boa saúde à alimentação rica em frutas e verdu-

ras, algumas cultivadas no quintal de casa. “Sempre gostei 

de suco de laranja com maçã e limão, e depois me ensinaram 

que era bom para a saúde misturar couve, agrião e cenoura”, 

revela. 

Aos 51 anos e com os filhos bem encaminhados, como 

ela própria enfatiza, a vontade de aprender e conhecer ou-

tros lugares impulsionou dona Hilda a buscar novos obje-

tivos na vida. Inscreveu-se, então, para participar de um gru-

po que reunia pessoas a partir dos 50 anos, no bairro Es-

treito, na Grande Florianópolis. 

O ano era 1977, e o grupo Amizade seria a primeira 

iniciativa do Serviço Social do Comércio SESC no Estado, 

com objetivo de incentivar a participação dos indivíduos 

seniores na vida comunitária, como forma de valorizá-los 

socialmente.  

Desde que iniciou um trabalho de vivência com oferta de 

atividades voltadas às pessoas acima dos 60 anos, o SESC 

tem procurado diversificar ações e criar novas alternativas 

para o público da chamada terceira idade, de acordo com 

Daiany Oliveira de Lara, técnica responsável pelas 

programações de assistência. “O idoso de hoje tem um perfil 

diferenciado, muito mais atuante e interessado por novos 

espaços de participação”, afirma.

A vontade de aprender e 

conhecer outros lugares 

impulsionou dona Hilda a 

buscar novos objetivos na vida.

Tendência

Saúde

Diretriz

Pós-carreiraDo ponto de vista do especialista, o envelhecimento é 

um processo biopsicossocial e como tal precisa ser 

amplamente discutido pela sociedade. Ele enfatiza que é 

um erro associar a passagem do tempo somente a um 

período de perdas e patologias. “Aos 27 anos começamos a 

envelhecer cada vez mais rápido”, informa.  É a partir daí, 

aconselha, que é necessário o acompanhamento periódico 

de um clínico geral, inicialmente.

Do ponto de vista legal, a lei n. 8.842 criou, em 1994, o 

Conselho Nacional do Idoso. A partir daí, o Estatuto do Idoso 

estabelece, em termos gerais, que a família, a sociedade e o 

estado têm o dever de assegurar a dignidade da pessoa 

acima dos 60 anos. 

Em Santa Catarina, o Conselho Estadual do Idoso (CEI), 

criado oficialmente em 1990 como órgão deliberativo, busca 

mobilizar e organizar conselhos que cuidem das questões 

relacionadas aos idosos nos municípios. 

De acordo com a presidente do CEI, Marília Fragoso, 

está se adotando um trabalho diferenciado, por exemplo, 

nos postos de saúde municipais de recuperação das 

chamadas doenças crônico-degenerativas que acometem 

os idosos, como a osteoporose e a diabetes, entre outras. 

“Uma das ações é o acompanhamento dos doentes feito por 

agentes de saúde nas residências”, esclarece. 

Especializada em Gerontologia e Políticas públicas, a 

assistente social Veranícia Fortkamp de Araújo acredita que 

está despontando um novo modo de vivenciar a velhice, que 

ultrapassa as imagens estereotipadas e excludentes. 

O envelhecimento gradual da população e o 

consequente aumento da expectativa de vida contribuem, 

analisa ela, para desmistificar uma imagem já ultrapassada 

do idoso. “Hoje se atribuem significados e valores novos aos 

cidadãos que ultrapassam os 60 anos, que se contrapõem 

àqueles reproduzidos durante muito tempo, mas que já não 

servem mais”, ressalta. 

Com a mudança do perfil populacional, a preparação do 

colaborador para a vida depois da carreira profissional pas-

sou a ser objeto de iniciativas e programas de recursos hu-

manos específicos dentro das corporações. 

No SESC, a divisão de Recursos Humanos desenvolveu 

um programa corporativo destinado aos profissionais em 

vias de se aposentar. 

O know-how em diversas ações de valorização e assis-

tência junto ao público externo com mais de 60 anos, aliado à 

vasta experiência em treinamentos, capacitações e outros 

procedimentos de incentivo e acompanhamento da traje-

tória do colaborador, contribuíram para a construção de um 

PPA (Programa de Preparação para a Aposentadoria) fo-

cado no colaborador. “O objetivo é acompanhar mais esta 

etapa da vida, dando o suporte necessário para que o profis-

sional planeje o seu 'pós-carreira'”, esclarecem as técnicas 

da área Cristie Silveira e Fabíola Pires. 

Em encontros bimestrais, um grupo de 20 colabora-

dores recebe informações relativas à readequação finan-

ceira, aspectos psicológicos do pós-carreira, saúde e até 

empreendedorismo, entre outros temas. A proposta é criar 

um espaço de reflexão, conta Silveira, que permita a as-

similação positiva das mudanças que naturalmente ocorrem 

nessa fase. A condução das dinâmicas tem participação de 

Carlos Zanelli, psicólogo organizacional especialista no 

tema, e assessoria da Universidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC), Sebrae-SC e Sociedade de Previdência 

Complementar do Sistema Fiesc (Previsc).
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O crescente envelhecimento da população é um 

fenômeno observado mundialmente. Indivíduos como dona 

Hilda, que alcançaram a vida longa, ultrapassando a marca 

dos 80 anos e chegando ativos – isto é, em boa saúde física e 

mental -, à chamada quarta idade, somam cerca de 300 mil 

na atualidade, em todo o mundo. E devem atingir 4 milhões 

de pessoas no Brasil e em todo o mundo até 2050, de acordo 

com projeção da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2008, e divulgada em 

setembro último, nos mostra que pessoas com 60 anos ou 

mais, que eram 7,9% da população brasileira em 1992, 

passaram a ser 11,1%, no ano passado. Em contrapartida, o 

índice de crianças de até 9 anos, que representava 22,1% 

dos brasileiros há 17 anos, caiu para 15,5%, segundo 

apontou a PNAD. 

Para chegar a essas conclusões, o IBGE, que faz 

levantamentos socioeconômicos anuais da população 

brasileira, coletou dados de 391.868 pessoas em 150.591 

municípios do País. 

Deste universo, que representa, por amostragem, uma 

população equivalente a 189,9 milhões de brasileiros, a 

PNAD revelou ainda que o número de pessoas com 40 anos 

também cresceu rapidamente: 4,5% em relação ao ano 

anterior. 

A PNAD ainda mostrou que, entre as regiões, as 

consideradas economicamente mais desenvolvidas - Su-

deste e Sul - apresentaram as estruturas etárias mais 

envelhecidas. Nessas regiões, pessoas com 40 anos ou 

mais representam, respectivamente, 37,8% e 38,1% da 

população.

O avanço científico em áreas da medicina como a 

genética e mais especificamente a geriatria tem contribuído 

em grande parte para prolongar a saúde do corpo de forma 

integral. 

Outro fator importante que tem propiciado um 

envelhecimento populacional mais saudável, na opinião do 

doutor Norton Sayeg, especialista em Geriatria e Geron-

tologia desde 1984, e integrante da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia da AMB (Associação Médica Bra-

sileira) é o acesso cada vez maior à informação. 

“Há alguns anos íamos ao supermercado e não 

sabíamos o que estávamos comprando. Hoje, quando vou 

às compras, percebo que as pessoas se preocupam em 

verificar a qualidade do que estão ingerindo”, ressaltou 

Sayeg sobre o tema para o conselho editorial da revista 

Terceira Idade, do SESC/SP. 

Mudar o estilo de vida;

Levantar pela manhã e tirar o pijama 

ou a camisola;

Manter a atividade física regular;

Manter a atividade social;

Ter uma alimentação saudável.                                                  
Dicas do dr. Norton Sayeg

Política Nacional do Idoso pelo 

www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/biblioteca

virtual

A Ilha dos Anciãos, o segredo dos centenários 

da Sardenha, autor Ben Hills, editora Prumo

Revista Terceira Idade, pelo 

www.sescsp.com.br

O site www.envelhecercomsaude.com.br dá 

dicas de saúde importantes 

Com 60 anos ou mais:

21 milhões de idosos - 11,1% da população

 

Nos Estados:

Rio de Janeiro – 14,9% 

Rio Grande do Sul – 13,5%

 

Com mais de 40 anos: (regiões) 

Sul - 38,1% 

Sudeste - 37,8%

Com até 4 anos: (estados) 

Acre - 11% Roraima - 10,2% 

Amazonas - 10,1%

Fonte: PNAD 2008 IBGE 

O segredo é:

Conheça
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ACONTECE

ACON TECE

-_______________________________________________11º Encontro Catarinense de Representantes Comerciais Cerca de 400 pessoas participaram do evento promovido pelo Core-SC em parceria com os sindicatos regionais da categoria

- ____________________________________________Cônsul do México visita Sistema Fecomércio O presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt, recebeu a visita oficial do cônsul Armando               Arriazola Peto Rueda

- ____________________________________________________  Produsul 2009O Sistema Fecomércio, SESC e Senac               SC expôs seus produtos e serviços na Produsul 2009 e 6ª Feinco, que aconteceu em Tubarão

- ______________________________________________________________Feira de Grandes Negócios da Acats A 11ª Feira de Grandes Negócios da Acats aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro, no Parque de Exposições              da Faísmo, em São Miguel do Oeste

- ______________________________________________________________________Turismo e SaúdeO senador Neuto de Conto (PMDB/SC) foi recebido pelo presidente do Sistema Fecomércio para               tratar dos projetos de lei que dispõem sobre a criação do sistema S do turismo e saúde

-_____________________________________________________________________________Multiplicadores Segs  Os multiplicadores do Sistema de Excelência em Gestão Sindical reuniram-se no dia 28 de setembro na sede da               Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Brasília

- ____________________________________________________________________Itajaí Trade Summit 2009A Fecomércio participou da Itajaí Trade Summit 2009, que aconteceu entre os dias 30 de setembro e                2 de outubro, no Centro de Promoções Itajaí-Tur, em Santa Catarina

- ___________________________________________Comitê Jurídico  Os integrantes                do Comitê Jurídico da Fecomércio reuniram-se no dia 9 de outubro em Florianópolis

- ___________________________________________________XXVI ContescAconteceu de 17 a 19 de setembro,               em Balneário Camboriú, a XXVI Convenção dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina 

- ______________________________________________________Diretoria e Conselho de Representantes    A diretoria e o conselho de representantes da Fecomécio se reuniram de 17 a 19 de setembro, na               Pousada Rural do SESC, em Lages

- _______________________________________________________________Intercon 2009Foi realizada de 2 a 5 de outubro a Intercon 2009 – Feira e Congresso                 Internacional de Tecnologia, Equipamentos, Materiais de Construção e Acabamentos

- ______________________________________________________________Redução da Jornada de TrabalhoA advogada Regina Almeida representou a FECOMÉRCIO na TV Câmara de São José, onde foi debatida                 a proposta de redução da jornada de trabalho              

- _________________________________________________________________Prorrogação do IPI ReduzidoA Câmara do Comércio de Material de Construção da Fecomércio SC defendeu a prorrogação da insenção                 do IPI para o comércio de material de construção até 2010    
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-_________11º Encontro 
Catarinense de

 Representantes 
Comerciais 

Promovido pelo Conselho Regional dos Represen-

tantes Comerciais do Estado de Santa Catarina (Core-SC) e 

pelo Sindicato Regional das Empresas de Representação 

Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos 

(Sindrecom), o 11º Encontro Catarinense de Representan-

tes Comerciais aconteceu nos dias 25 e 26 de setembro, no 

Bristol Multy Lang Palace Hotel, em Chapecó.

Cerca de 400 pessoas participaram do evento que é pro-

movido desde 1999 pelo Core-SC em parceria com os sindi-

catos regionais da categoria: Sirenorte, Sireflop, Sirecom, 

Sindrecom, Siresul e Sirecoi.

A Fecomércio SC é patrocinadora assídua do encontro 

que aborda questões relevantes ao exercício da profissão e 

proporciona troca de experiências, conhecimento e confra-

ternização entre os representantes comerciais.

 
Itajaí Trade Summit 2009 

A Fecomércio participou da Itajaí Trade Summit 2009, 

que aconteceu entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, 

no Centro de Promoções Itajaí-Tur, em Santa Catarina. O 

evento, organizado pelo Grupo Net Marinha, reuniu expo-

sitores das áreas de logística, comércio exterior, transpor-

tes, portos e navegação.

No estande da Fecomércio foi divulgado o novo serviço 

disponibilizado aos empresários do setor, o Certificado de 

Origem Fecomércio, documento utilizado nas relações de 

comércio internacional.
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-_____________ 
Diretoria e conselho

 de representantes 
A diretoria e o conselho de representantes da Fecomé-

cio se reuniram de 17 a 19 de setembro, na Pousada Rural do 

SESC, em Lages.

Nesta terceira Reunião Ordinária da Diretoria foram 

apresentados o relatório da contribuição sindical 2009 e a 

relação dos eventos patrocinados pela Fecomércio. Na 

terceira Reunião do Conselho de Representantes, também 

no dia 18 de setembro, foi indicado o conselheiro titular junto 

ao Conselho de Representantes da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na opor-

tunidade, os representantes também assistiram à palestra 

“O caminho imita a vida”, do jornalista Manoel Mendes, que 

percorreu os 800 quilômetros do Caminho de Santiago. A 

diretora geral da Secretaria de Estado da Saúde, Carmem 

Zanotto, também foi palestrante convidada para falar da 

gripe A (H1N1).

-_________XXVI Contesc 
Sob o tema "Valorizar e integrar – a arte de contabilizar" 

aconteceu de 17 a 19 de setembro, em Balneário Camboriú, 

a XXVI Convenção dos Contabilistas do Estado de Santa 

Catarina (Contesc). 

A convenção trouxe como diretriz para as atividades 

realizadas durante o evento o conceito de “valorizar-se para 

ser valorizado”, buscando concentrar atividades que 

motivem a classe na ciência da repercussão que os atos 

individuais podem gerar à profissão.

O evento foi promovido pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina (CRC-SC) e contou com o 

patrocínio da Fecomércio, que na ocasião apresentou seus 

produtos e serviços aos participantes.

Colaboradoras Caroline Araújo e 

Rarietty Vieira recebem o presi-

dente do CRC,Sérgio Faraco, e o 

vice-presidente de Administração e 

Finanças, José Nilton Junckes.

ACONTECE

-_______Comitê jurídico  
Os integrantes do Comitê Jurídico da Fecomércio reuni-

ram-se no dia 9 de outubro em Florianópolis. Na pauta da 

reunião, a reforma estatutária, o salário mínimo regional e a 

redução de jornada de trabalho.

Na oportunidade os participantes assistiram a uma 

palestra com o presidente da Comissão Nacional de Defesa 

do Consumidor Bancário e da Comissão de Direito Bancário 

da OAB/SC, Luciano Duarte Peres.

O palestrante falou a respeito do tema abordado em seu 

livro A verdade sobre o valor dos juros bancários, lançado no 

dia 1º de outubro na Assembleia Legislativa de São Paulo.
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-__Multiplicadores Segs 
Os multiplicadores do Sistema de Excelência em Gestão 

Sindical (Segs) reuniram-se no dia 28 de setembro na sede 

da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), em Brasília.

Participaram do encontro os multiplicadores das federa-

ções que aderiram ao sistema. Na oportunidade, foram 

apresentados os resultados do projeto em 2009. 

A Fecomércio SC foi representada pela colaboradora 

Adriana Padilha, que desenvolve o programa no Estado. 

-________________
____ Turismo e saúde 

O senador Neuto de Conto (PMDB/SC), presidente da 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do 

Senado Federal, foi recebido, no dia 28 de setembro, pelo 

presidente do Sistema Fecomércio, Bruno Breithaupt, para 

tratar dos projetos de lei que dispõem sobre a criação do 

sistema S do turismo (PLS 174/2009) e saúde (PLS 

131/2001). Breithaupt e os diretores Marcos Arzua (Feco-

mércio), Rudney Raulino (Senac) e Roberto Anastácio 

Martins (SESC) argumentaram em defesa do fortale-

cimento do Sistema Comércio e entregaram um parecer 

para auxiliar o entendimento do senador quanto ao trabalho 

desenvolvido há 63 anos pelo Sistema Comércio.

“Nós, do Sistema Comércio, entendemos que se esses 

projetos forem aprovados, a nossa força será dividida”, afir-

mou Breithaupt. Em Santa Catarina, o Senac tem, neste ano, 

mais de 5 mil profissionais matriculados na área da saúde e 2 

mil no turismo e hospitalidade. “Estamos entre os quatro 

estados mais empreendedores nestas áreas”, destacou o 

presidente do Sistema Fecomércio .

 -______________C
do México visita Sistema 

Fecomércio

ônsul 

O presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), 

Bruno Breithaupt, recebeu no dia 28 de setembro a visita 

oficial do cônsul Armando Arriazola Peto Rueda, que está à 

frente do Consulado do México em Porto Alegre há quatro 

meses. As relações já existentes entre os dois países e as 

futuras parcerias foram pontos destacados durante o en-

contro.

Breithaupt ressaltou a forte relação comercial entre os 

dois países, que na última década evoluiu de forma muito 

positiva, e apresentou a estrutura das entidades dirigidas 

por Rudney Raulino (Senac) e Roberto Anastácio Martins 

(SESC). Além de intercâmbio nas áreas de saúde e turismo 

para a formação profissional, outras perspectivas de parce-

rias foram criadas, como uma possível mostra de cinema 

mexicano.

“Queremos estreitar a cooperação entre os dois países 

por intermédio da atuação do SESC e do Senac”, afirmou 

Breithaupt, reforçando o protocolo de intenção firmado en-

tre o Brasil e o México para a capacitação profissional e 

sinalizando as parcerias culturais que podem ser firmadas 

entre os dois países por intermédio do SESC. No dia 25 de 

agosto, conforme publicado no Diário Oficial da União, foi 

feito um acordo básico de cooperação técnica e científica 

entre o governo federal brasileiro e o mexicano para a 

implementação do projeto de capacitação em formação pro-

fissional nas áreas de turismo, hospitalidade, saúde e infor-

mática.

O cônsul destacou que dos países latino-americanos o 

Brasil é o mercado econômico mais importante para o 

México e afirmou querer fortalecer a relação com o País, em 

especial com os estados do Sul, repetindo a afirmativa do 

presidente Felipe Calderón quando visitou o Brasil em agos-

to deste ano.

Feira de Grandes 
Negócios da Acats____-

-_________Redução da 
jornada de trabalho

-________Intercon 2009

-_________________
Prorrogação do IPI 

reduzido  

Produsul 2009_______-

A 11ª Feira de Grandes Negócios da Associação Cata-

rinense de Supermercados (Acats) aconteceu nos dias 25 e 

26 de outubro, no Parque de Exposições da Faísmo, em São 

Miguel do Oeste.

O Sistema Fecomércio, SESC e Senac apresentaram 

seus produtos e serviços em estandes no evento.

Este ano a feira teve um aspecto fundamental, na 

opinião do vice-presidente para o Extremo Oeste da Acats, 

Eulo Centenaro. “A feira da Acats movimenta a economia 

local em uma série de setores e essa injeção extra de 

recursos auxilia na recuperação econômica da região, que 

foi castigada pela tragédia dos tornados”.

A advogada Regina Almeida, do Comitê Jurídico da 

Fecomércio, representou a entidade no dia 15 de outubro, 

na TV Câmara de São José, onde foi debatida a proposta de 

redução da jornada de trabalho. Participaram da discussão 

o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio 

de Santa Catarina (Fecesc), Francisco Alano, o vereador 

Antônio Luiz Battisti (PT) e o diretor da Aemflo/CDL-SJ, Ge-

nésio Hoffmann.

A representante da Fecomércio deu ênfase aos pontos 

defendidos pela classe empresarial caso a proposta seja 

aprovada, como o desemprego e a informalidade, já que 

tende a diminuir a competitividade empresarial e a reduzir os 

postos de trabalho e o ganho salarial médio. 

Foi realizada de 2 a 5 de outubro a Intercon 2009 – Feira e 

Congresso Internacional de Tecnologia, Equipamentos, 

Materiais de Construção e Acabamentos. 

Em paralelo foi realizado o 17º Ecomac-Sul (Encontro 

dos Comerciantes de Materiais de Construção dos três 

estados do Sul), o Cintec 2009 - Congresso de Inovação 

Tecnológica Construção Civil, Arquitetura e Urbanismo e o 

Desafio Interpontes 2009. Direcionado a revendedores, 

arquitetos, engenheiros, designers, instaladores, constru-

tores, profissionais da construção e consumidor final, o 

evento contou com o patrocínio do Sistema Fecomércio SC, 

que apresentou produtos e serviços em estande montado na 

feira.

O presidente da Câmara de Materiais de Construção, 

Roberto Breithaupt, e os diretores Marcos Arzua (Fecomér-

cio), Rudney Raulino (Senac) e Roberto Anastácio Martins 

(SESC) participaram da abertura do evento.

Com discurso em consonância com a geração de 

emprego e o crescimento de vendas em função da 

desoneração da alíquota, a Câmara do Comércio de 

Material de Construção da Fecomércio SC defendeu, no dia 

20 de outubro, a prorrogação da insenção do Imposto sobre 

Produto Industrializado (IPI) para o comércio de material de 

construção até 2010. 

Na avaliação do presidente da Câmara, empresário 

Roberto Breithaupt, a medida beneficia toda a população, 

com redução dos preços da construção, geração de 

emprego e renda e redução do déficit habitacional. “Diante 

do incentivo que a redução do IPI traz para o setor e também 

pelos benefícios da desoneração do imposto para toda a 

cadeia produtiva, deve-se aplicar uma ação que dê 

continuidade à redução do IPI”, defende Breithaupt. 

Minha Casa, Minha Vida – A câmara defende que o 

programa do governo federal, com o plano de um milhão de 

moradias destinadas à população de baixa renda, terá o 

custo barateado com a prorrogação da desoneração do IPI. 

Linha branca - Roberto Breithaupt ainda destacou os 

resultados do IPI reduzido nos produtos da linha branca. 

Entre abril e agosto foram vendidos 8,2 milhões de 

eletrodomésticos, um aumento de mais de 20% em relação 

ao mesmo período do ano passado. Além disso, a medida 

teria ajudado a criar 6 mil novos empregos.

Participaram da reunião a Federação das Associações 

d e C o m e r c i a n t e s d e M a t e r i a l  d e C o n s t r u ç ã o ,  

representantes das Associações Comerciais de Material de 

Construção (Acomac) de Jaraguá do Sul, Blumenau, do Sul 

e do Oeste de Santa Catarina, o presidente da Fecomac, 

Henrique Loja, o presidente do Sindicato dos Despachantes 

Aduaneiros, Marcelo Petrelli, o presidente da Fecomércio 

SC, Bruno Breithaupt, os diretores do Sistema Fecomércio, 

Marcos Arzua (Fecomércio) e Rudney Raulino (Senac), e 

empresários do segmento. Foram discutidos ainda o regime 

de substituição tributária, as normas de sobretaxação de 

imposto de importação, as propostas do setor para 

programas de governo e os cursos de formação em parceria 

com a Federação do Comércio, Senac e Fecomac, com 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).O Sistema Fecomércio, SESC e Senac SC expôs seus 

produtos e serviços na Produsul 2009 e 6ª Feinco, que acon-

teceu de 7 a 12 de outubro em Tubarão.

Um evento versátil, a Produsul/Feinco reuniu exposi-

tores de toda a região, possibilitando entretenimento, gera-

ção de negócios e desenvolvimento local.

ACONTECE



SINDICATOS

SINDICATOS

__Sucesso em Vendas: 
uma questão de sorte?- 

Sindicatos participam 
de treinamento do Segs 
em Chapecó ________-

O Sirenorte e Core SC organizaram, juntamente com a 

Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ), a palestra Sucesso 

em Vendas, ministrada pelo palestrante Luiz Marinho, que 

atuou durante 20 anos em treinamento e desenvolvimento 

de pessoas em grandes empresas nacionais e multina-

cionais. A palestra, com entrada franca, foi realizada no An-

fiteatro da FCJ no dia 7 de agosto e contou com a presença 

de 320 pessoas. 

Seguindo o calendário de eventos do Sirenorte, em 

outubro será realizado o Jantar Dançante em comemoração 

ao Dia do Representante Comercial.

Em novembro começou a Campanha de Natal para ar-

recadação de roupas e mantimentos para uma das cozinhas 

comunitárias mantidas pela Fundação Pauli Madi. Em de-

zembro será feita a Festa de Natal na sede do Sirenorte, com 

muita comida, refrigerante e guloseimas; além da distri-

buição de roupas e brinquedos para as crianças que partici-

pam destas cozinhas comunitárias. 

Executivos de sindicatos filiados a Fecomércio reuni-

ram-se nos dias 24 e 25 de setembro, no município de Cha-

pecó, para dar continuidade ao treinamento de gestão da 

qualidade do Sistema de Excelência em Gestão Sindical 

(Segs), desenvolvido pela Confederação Nacional do Co-

mércio (CNC) em todo o País.

O grupo foi orientado pelo assessor da CNC, Leonardo 

Fonseca, pela multiplicadora da Fecomércio, Adriana Padi-

lha, e pelo avaliador, Mário Henrique Santos.

O Segs é um programa que incentiva o desenvolvimento 

da excelência na gestão das federações e sindicatos filiados 

ao Sistema Confederativo da Representação Sindical do 

Comércio (Sicomercio), por meio de critérios baseados nos 

fundamentos do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ).

Ao finalizar o treinamento as entidades serão avaliadas 

e receberão um certificado de reconhecimento da exce-

lência.

Classimóveis atinge a 
marca de 800 pontos 
fixos de distribuição __-

Para melhor atender ao seu público, o Classimóveis 

passou no mês de agosto a ser distribuído em 800 pontos 

fixos na Grande Florianópolis. Devido à alta circulação de 

pessoas, o centro da capital recebeu uma atenção especial. 

O jornal pode ser encontrado em bancas de revistas, hotéis, 

bancos, supermercados, órgãos públicos, consultórios mé-

dicos e clínicas. Além disso, semanalmente de forma itine-

rante são realizadas ações em semáforos. 

Publicação do Sindicato da Habitação (Secovi), o jornal 

é distribuído gratuitamente e está em seu sétimo ano, sendo 

referência para as imobiliárias e corretores que buscam 

retorno para os imóveis anunciados. O Classimóveis está 

constantemente em busca de novas parcerias. A cada mês 

são oferecidas oportunidades de mídia que proporcionam 

chances para quem deseja ter visibilidade e se destacar no 

mercado, como os benefícios para os anunciantes que fir-

marem parceria por seis meses. 

Semanalmente são entre 12 mil a 15 mil exemplares na 

rua, reunindo mais de 2 mil ofertas de venda e aluguel, além 

da divulgação de cursos, palestras e workshops da área. 

Entre as ações realizadas para melhor atender seus clientes 

está o novo portal ClassimóveisWeb, que trabalha com a 

integração total de banco de dados das imobiliárias.  Este 

produto é oferecido gratuitamente aos anunciantes do jornal 

e associados do sindicato.  
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Com a realização de R$ 33 milhões em negócios, mais a 

prospecção para pós-feira de aproximadamente R$ 30 

milhões e público de 13.800 visitantes, a primeira edição da 

SuperMarket - Feira Sul Brasileira de Distribuidores e Ata-

cadistas, realizada de 16 a 18 de agosto em Chapecó, encer-

rou firmando o novo evento como referência no segmento 

atacadista e distribuidor. 

Para o gerente executivo do Sindicato do Comércio 

Varejista de Chapecó (Sicom), Eduardo José Perone, de 

acordo com as dec la rações dos expos i to res a 

SuperMarket'09 superou as expectativas de público e 

negócios. Outro dado levantado foi que 100% dos expo-

sitores manifestaram interesse em participar da próxima 

edição da feira, demonstrando, assim, o sucesso do evento 

em termos de negócios, visitantes e logística organizacio-

nal.

Segundo o gerente executivo do Sicom, outro ponto 

forte foi o visual da feira. “Para muitos visitantes, o nível dos 

estandes, em termos de aparência e tamanho, esteve 

condizente com as grandes feiras setorizadas que ocorrem 

em centros maiores”, indica Eduardo. 

A SuperMarket teve o apoio do Sistema Fecomércio-

SC, do Governo do Estado de Santa Catarina, através do 

Funturismo, da Associação de Distribuidores e Atacadistas 

Catarinenses (Adac), da Prefeitura de Chapecó, do Conse-

lho Regional de Representantes Comerciais (Core), do 

Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), e do Chapecó e 

Região Convention & Visitors Bureau.

Resultados positivos da 
SuperMarket'09 _____-



ENTREVISTA

Comércio  Nacional
e Internacional

"Hoje o Brasil já possui um comércio interno 
mais profissional e maior participação no 

cenário internacional" 

Graziella Itamaro

As relações comerciais são praticadas pela humanidade desde os primórdios, antes mesmo de existirem as mercadorias 

propriamente ditas e as moedas. Porém, com o decorrer do tempo a atividade sofreu alterações e influências. 

O fato é que o comércio sempre foi peça fundamental para o desenvolvimento das sociedades, participando desde a fomentação de 

infraestrutura para facilitar o transporte de mercadorias, a implantação de inovações tecnológicas até o processo de globalização.

Hoje o Brasil já possui um comércio interno mais profissional e maior participação no cenário internacional. Essa participação gera 

influências, tanto internas como externas, com aconteceu recentemente com a crise econômica mundial que afetou não somente o 

comércio como outros setores da economia. Porém, para o consultor jurídico e professor dos cursos de pós-graduação e extensão do 

Instituto Brasileiro de Direito Tributário (Ibet), a participação brasileira no comércio internacional ainda é pífia. 

Além de advogado tributarista, Machado é especialista na implantação e estruturação de negócios internacionais, com escritório no 

Brasil e na China, é também presidente do Instituto Nacional de Direito empresarial, tendo diversos livros publicados.

Em entrevista à InfoComércio, Charles analisa assuntos do comércio nacional e internacional.
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InfoComércio: A crise econômica internacional foi preju-

dicial para o comércio brasileiro? Em qual sentido?

I.C: O comércio brasileiro está no caminho certo ou deve-

riam ser estudadas novas estratégias de negócios? 

Charles Machado: Muito. Os mercados em momento de 

crise tendem a se retrair por defesa, o que faz a economia se 

mover é a esperança e a certeza. Curiosamente essa é uma 

das maiores contradições do capitalismo. Todos sabem que 

o lucro é diretamente proporcional ao risco, mas em 

momentos de crise como este a maioria absoluta do 

comércio mundial freia seus processos de crescimento, 

cancelando pedidos, reduzindo estoques. Logo os primei-

ros a sentirem isso são os representantes comerciais.

Eles são o termômetro, pois a resposta do consumidor final, 

que é atendido pelo vendedor, não é tão instantânea,  ela 

ainda leva alguns meses, pois existe sempre uma distância 

entre os números e a economia real. No entanto, o repre-

sentante comercial pega o primeiro rescaldo da crise, na 

medida em que o cliente dele é o comerciante, que por 

cautela segura os pedidos. Ele vê os estoques baixarem, 

mas o vendedor na ponta não sente na mesma medida, por 

isso que se você acompanhar as variações nos valores das 

ações de indústrias no período da crise foi mais rápido para 

baixo do que o comércio.

Faça um paralelo na queda das ações de siderúrgicas e de 

empresas comerciais que esse sentimento vai estar lá 

refletido.

Por último, quanto a esse aspecto, nenhum país na atual 

economia mundial consegue passar alheio à crise, ela 

atinge a todos, mudando, é claro, os níveis em que essas 

nações são atingidas. Mas de fato não existe na economia 

globalizada comércio neutro.

Por isso é que o comércio em cidades onde a produção é 

destinada ao comércio externo sente de forma mais acen-

tuada.

Vejamos alguns exemplos. No setor de confecção, que no 

caso catarinense sempre foi referência com fortes marcas 

como Hering, Malwee e Marisol, não estamos nem entre os 

20 maiores exportadores, apesar de termos todos os 

requisitos para sermos competitivos, pois temos matéria-

prima, mão de obra qualificada, mercado interno, um país 

continental com as quatro estações bem definidas, o que por 

si só nos permite ter todo o tipo de moda e tecnologia. Mesmo 

com tudo isso, assistimos China, Taiwan, Cingapura e Hong 

Kong liderarem com mais de 50% de participação sem terem 

um só pé de algodão.

E eu dei esse exemplo por ser ele um setor de mão de obra 

intensiva, o que é fundamental para países com as carac-

terísticas sociais como as nossas.

Logo, faço uma pergunta: qual a política de incentivo fiscal 

que o nosso Estado tem para ser competitivo? E as prefei-

turas como estão vendo e de que maneira auxiliam o setor?

É inadmissível que cidades como Florianópolis tenham 

I.C: Qual é o diferencial do comércio brasileiro para o resta-

nte do mundo?

C.M: A nossa formação multicultural deu ao nosso empre-

sário uma capacidade extraordinária de se adaptar, porém, 

por vezes, tenho a impressão que as amarras legais colo-

caram grilhões por demais pesados ao empresário.

Veja por exemplo a multiformação da indústria catarinense. 

I.C: Quais seriam os principais requisitos para o comércio 

brasileiro ser mais competitivo e bem-sucedido no mercado 

mundial?

C.M: A redução do custo legal, proteção maior à indústria 

local e a identificação de setores que, se estimulados, pode-

riam ser players mundiais, seja pela verticalização da pro-

dução ou pelo domínio da tecnologia.

I.C: Os produtos brasileiros têm uma boa aceitação no 

mercado mundial? Quais produtos são mais aceitos?

C.M: Infelizmente estamos apenas presentes em commo-

dities, veja o caso da nossa exportação para China, onde 

soja, petróleo e minério representam 90% da nossa pauta de 

produtos, e em contrapartida os bens de produção são 

maioria na exportação dos produtos da China para o Brasil. 

Porém temos ilhas extraordinárias de excelência como a 

Embraer, o que é uma prova viva de que podemos e 

precisamos agregar valor a nossa pauta de exportação. 

Outro bom exemplo é o café brasileiro. Veja que apesar de 

sermos os maiores produtores mundiais de café não 

possuímos uma cafeteria brasileira que seja referência no 

mundo, como a Starbucks. No entanto, o café colombiano 

vem paulatinamente agregando valor.

I.C: Qual a avaliação de um cenário futuro para o comércio 

brasileiro?

C.M: Os dois eventos futuros, Copa do Mundo e Olimpíadas, 

terão uma considerável influência, logo, preste atenção na 

quantidade de brindes e itens promocionais chineses que 

devem tomar conta do nosso comércio interno.

Eu penso que são duas excelentes oportunidades e que não 

devem ser desperdiçadas para vendermos o conceito made 

in Brasil. Pois a construção desse novo cenário depende de 

certa proteção à indústria local, mas principalmente de um 

estímulo para que ela crie condições de competir com China, 

Índia, Filipinas, entre outros países.

Todo o setor de serviços precisa se reposicionar; veja o caso 

dos call centers. Considerando a nossa posição geográfica, 

porque não temos uma participação maior no mercado 

norte-americano? Pela simples razão de que nossas esco-

las não formam bons alunos em português, logo o que espe-

rar de inglês e espanhol?

Está aí uma atividade que precisa ser estimulada, não 

apenas na questão fiscal, mas o Estado cumprindo o seu 

papel de formar a mão de obra qualificada. Precisamos 

agregar valor ao nosso material humano, pois nesse 

aspecto, ao investir, colhe-se os resultados.

I.C: Como é a participação do Brasil no comércio mundial? E 

como podemos melhorar nosso desempenho?

O comércio precisa ser encorajado a fazer alianças com o 

propósito de reduzir custos e ter escala, mas isso não 

implica em fusão e sim em ser competitivo. Estimular o 

consumo com ampliação do horário de atendimento.

Veja um problema que afeta diretamente nosso comércio 

local: o trânsito. Ampliar o horário de atendimento do co-

mércio é buscar uma solução conjunta.

Vou aqui utilizar o exemplo chinês: o comércio na China 

funciona até as 23 horas. É claro que alguns poderão me 

chamar de herege, mas lembro que o calendário chinês não 

é o cristão, ou seja, Buda não descansou no sétimo dia, logo, 

para eles, sábados e domingos são dias normais, o que 

todos nós sabemos que estimula, e muito, o consumo.

No caso brasileiro, a venda aos domingos é superior as 

segundas, terças e quartas-feiras juntas. É evidente que 

isso precisa ser modificado, pois não se pode ser punido 

quando se gera emprego.

duas faculdades de moda e não possuam uma só indústria 

do ramo com mais de 100 posições de trabalho.

Na era do conhecimento, o ensino precisa andar a par e 

passo com a economia, e se possível na frente, desenhando 

as tendências, pois é aí que se encontra o valor agregado.

Mais do que ouvir consumidores, nosso comércio precisa 

antever necessidades.

As ferramentas para melhorar a participação brasileira no 

comércio mundial estão aí pra todo mundo ver.

Você já reparou que hoje em dia quase todo enfeite de Natal 

é chinês? E que são fabricados por um país de minoria cristã, 

que não festeja o Natal? Ou seja, eles, mais do que nós, têm 

os olhos no comércio mundial, e isso é o que falta. Preci-

samos tirar o olho do umbigo.

Como justificar que um estado como Santa Catarina, com 

uma significativa participação no turismo internacional, 

pelos nossos vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai e 

Chile, até hoje não tenha regulamentado um sistema de tax 

free para compras de produtos nacionais?

Qualquer pessoa que vai à Argentina e realiza compras de 

produtos argentinos pode utilizar esse benefício recu-

perando parte do imposto pago na mercadoria, afinal esse 

tipo de venda para os nossos comerciantes é uma ex-

portação. São ferramentas como essas que juntas nos 

permitem ser competitivos.

É evidente que os chineses não utilizam o tax free, pois não 

precisam estimular esse comércio: seus preços já são su-

ficientemente competitivos.

Digo isso para concluir que para aumentar a nossa par-

ticipação no comércio mundial falta mais sensibilidade 

empresarial aos nossos governantes.

Alguém precisa mostrar o quão difícil é a tarefa de um 

empresário em gerar um emprego.

I.C: Quais são as principais barreiras para o desenvolvi-

mento do comércio nacional?

C.M: Os entraves são sempre de ordem legal. Pela ordem, 

penso que a empregabilidade é a mãe de todas as iniciativas 

empresariais, pois sem emprego e logo sem renda não 

temos consumo, e isso é um círculo indissociável. A redução 

dos encargos legais é o nó dessa questão; o trabalhador 

precisa e tem de ter direito a um descanso semanal, mas isso 

precisa ser flexível, objeto de negociação entre as partes. A 

ele precisa ser garantido o descanso semanal, mas ele 

pode, e deve, sim, escolher em comum acordo com o em-

pregador, o dia. Isso precisa ser uma faculdade e não uma 

obrigação. Não se trata de suprimir direitos, mas de ser 

coerente e atual nessa regulamentação.

Outro nó legal é o da tributação, pois as empresas enfrentam 

a seguinte estratificação: primeiro, as grandes empresas, 

onde todas conseguem se manter na economia se forem 

oligopólio, quase a regra geral, com poucas exceções. As 

médias empresas, essas que têm uma importância ímpar, 

vivem um “Inferno de Dante”, pois não fazem parte do oligo-

pólio, logo, sofrem bem mais com a alta carga tributária. Já 

as pequenas empresas infelizmente precisam, muitas ve-

zes, socorrerem à informalidade para sobreviver. O fato é 

um só, as travas ao comércio são, antes de tudo, legais, pois 

talento é o que não falta ao comerciante brasileiro.

As ferramentas para melhorar 

a participação brasileira no 

comércio mundial estão aí pra 

todo mundo ver.
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C.M: O comércio brasileiro caminha a passos largos para a 

formação de oligopólios, o que é péssimo para o comércio 

local. Veja como exemplo a participação no comércio de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos onde o setor está na 

mão das três maiores cadeias de loja, dificultando, e muito, a 

vida das redes locais e também dos fabricantes. É preciso 

descobrir ferramentas para dar oportunidade ao cresci-

mento das redes locais, pois o cerne da economia precisa 

ser a geração de emprego com lucro.

O modelo catarinense de indústria sempre foi de expor-

tação, o problema é que nos últimos anos o grande estímulo 

dado foi para a importação e o que vimos foi a explosão de 

tradings e o fechamento de indústrias e os respectivos pos-

tos de trabalho.
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Márcio Godoy é diretor Instituto Movimento Pró-Projetos, criado há 12 anos com a missão de divulgar e 

utilizar de maneira correta as Leis de Incentivos Fiscais.  O livro, que também conta com a parceria de 

Karina Ruffo, especialista em Leis Internacionais de Recursos, Kátia Seadi, especialista na lei Federal de 

Esportes e Wanderley Klinger, que dá dicas de gestão de marca e comunicação, foi lançado em julho no 

“Festival Latino-Americano de Captação de Recursos”, em São Paulo, e em agosto em Santa Catarina, 

reduto  de Marcio Godoy, diretor executivo e fundador do Instituto Movimento Pró-Projetos, instituição que 

atua nesta área há 29 anos. O livro “103 Dicas – O que toda empresa precisa saber para utilizar incentivos 

fiscais” também poderá ser encontrado no site www.projetoscomatitude.com.br.

Autor: Márcio Godoy

Editora: Difusão Cultural do Livro – DCL  

103 Dicas - O que toda empresa precisa 
saber para utilizar incentivos fiscais

A verdade sobre os juros bancários
O histórico dos juros bancários e seus reflexos no mercado são alguns dos temas abordados de forma 

simples e didática no livro “A verdade sobre os juros bancários”. A obra inédita na área, tanto pelo formato, 

quanto pelo assunto, apresenta tabelas comparativas, casos reais e uma série de dados obtidos no Banco 

Central. O intuito é mostrar a necessidade de maior controle e transparência das instituições bancárias na 

relação com o consumidor. 

O livro também traz a contribuição do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Arnaldo 

Rizzardo, que tece elogios ao trabalho de Peres: “pode-se concluir que o livro enriquece a literatura jurídica, 

representando um impulso para chegar à verdadeira justiça na esfera bancária”.

Autor: Luciano Duarte Peres

Editora: Conceito Editorial

O Naturalista da Economia - Em Busca de 
Explicação para os Enigmas do Dia a Dia
Por que as lojas abertas 24 horas têm fechaduras nas portas? Por que a prática de dividir a conta no 

restaurante faz com que todos gastem mais? Por que um automóvel que custa US$20.000 é alugado por 

US$40 ao dia, enquanto um smoking que custa US$500 é alugado por US$90 ao dia? Embora muitos 

considerem a economia algo incompreensível, seus princípios básicos são facilmente encontrados em 

exemplos concretos no cotidiano. "O Naturalista da Economia" é uma coletânea de situações inusitadas do 

dia a dia, analisadas sob o ponto de vista econômico. O escritor Frank esclarece questões sobre o 

comportamento humano utilizando conceitos como a relação custo-benefício, o custo de oportunidade e a lei 

do preço único.

Autor: Robert H. Frank

Editora: Best Business 


