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evento

ACET em New York
Associação participa do NRF Big Show

Erica Del Agnolo Mazer e Stella Piloto Negrão, representantes da ACET

A NRF Big Show é o maior evento de varejo no mundo e
reúne milhares de executivos tomadores de decisão, este
ano já é a sua edição de número 105. O evento ocorreu em
New York em Janeiro de 2016.
São 4 dias de conteúdo com palestras simultâneas,
networking em todas as atividades e atualização de
tendências, tecnologias e soluções com área de
exposições.
A missão Sebrae e Facesp ocorreu durante 12 dias em
New York e Seattle, onde vivenciamos na prática muitas
ações de sucesso do varejo mundial por meio de 22 visitas
técnicas a pequenos negócios americanos, 150 palestras e
visita à 508 expositores na NRF2016. Esta missão contou
com 90 particpiantes do estado de São Paulo.
Selecionamos abaixo os principais pontos muito vistos e
falados durante esta missão NRF 2016 Sebrae / Facesp:
·Globalização: o varejo mundial aumenta sua presença
no mercado brasileiro a cada ano. Em 2015, segundo a
edição mais recente do relatório Global Powers of
Retailing, da Deloitte, 33 dos 250 maiores varejistas
mundiais têm atuação no Brasil. Há três anos, eram apenas
13. Apesar da retração da economia, o Brasil continua sendo
um mercado extremamente atraente, por sua população,
estrutura e modernidade.
·Eficiência e produtividade: vale para o mercado
americano, vale ainda mais para o Brasil em crise. Fazer
mais com menos, rever operações, abandonar o que não
for viável, não ter medo de cortar custos. No caso do Brasil,
é a hora de arrumar a casa para, quando o mercado voltar a
crescer, poder aproveitar as oportunidades que surgirem.
·Colaboração: esqueça a idéia de realizar tudo sozinho e
guardar segredos para si. Cada vez mais, o mercado
caminha para o desenvolvimento compartilhado de
produtos, serviços e soluções. As inovações surgem tão
rapidamente que não é viável tentar acompanhar tudo
sozinho. O custo seria proibitivo e o tempo de
desenvolvimento seria tão grande que a inovação já
nasceria morta. Não à toa, os laboratórios desenvolvidos
por varejistas americanos conseguem reduzir o time-to-

NRF Big Show reuniu, em 4 dias, gestores empresariais em New York

market (tempo entre análise de produto e disponibilização
para a venda) das inovações para alguns meses, por meio
de parcerias entre desenvolvedores e empresas.
·Mundo digital: não existe mais fronteira entre online e
off-line. Estamos no tempo do “all line”, em que os meios
confluem e onde a experiência começará no digital para ser
levada para as lojas. Os consumidores vivenciam
experiências e se relacionam com marcas pelo celular, que
deve então ser o início do processo de desenvolvimento de
relacionamentos com o cliente. Quem não tem presença
digital não consegue nem chegar ao consumidor. E
estamos somente no início dessa transformação dos
negócios.
·Repensar a loja física: a conseqüência do fim das
fronteiras é que a loja física não é mais aquela. A loja precisa
integrar o digital, se relacionar com ele, e reverter para a
online boa parte das tarefas as quais hoje estão sob
responsabilidade do ponto de venda. Não serão
necessárias tantas lojas físicas, nem tão grandes, se o
sortimento pode ser disponibilizado online e entregue
rapidamente aos clientes de diversas maneiras. O papel da
loja mudará completamente.
·Big data: as empresas têm implementado sistemas de
armazenamento e cruzamento de informações, mas o
grande desafio continua sendo ter quem interprete essa
montanha de dados e consiga prover insights relevantes
para o negócio. É um caminho sem volta e as empresas
líderes no varejo americano estão aumentando o uso de
inteligência a partir dos dados. Isso criará a demanda por
novos profissionais, com habilidades hoje pouco vistas no
varejo.
·Propósito e cultura: esses 9 itens não funcionam,
porém, se as empresas não tiverem propósito muito bem
definido e uma cultura corporativa que diga qual é a
personalidade de cada empresa e, também, o que ela não é.
Não é possível ser tudo para todos e vencem aqueles que
conseguem ser extremamente relevantes para o público
que definirem como sendo o seu.

opinião
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2016
O Ano dos Clichês

Roberto Mazzer Neto

É muito comum que, em períodos de dificuldades, os
empresários recorram a consultores e profissionais
especializados na busca por melhorias operacionais
que mudem seu resultado financeiro. Normalmente,
querem dicas valiosas que vão além dos clichês:
“você precisa fazer mais com menos”, “você precisa
ser criativo” ou “você precisa reestruturar sua forma
de vender”. Afinal, já estão cansados de ouvirem as
mesmas coisas em palestras motivacionais.
Considerando que o cenário econômico e o
ambiente político não prometem nada de muito
positivo para o futuro próximo, caso precise mudar a
realidade, o empresário deverá efetivamente fazer
algo diferente. Recomenda-se, para tanto, antes de
qualquer coisa, que cada um entenda qual o perfil de
seu negócio, em termos de agregação de valor e
competitividade, para então se escolher a estratégia
a tomar.
Por exemplo, empresas de revenda devem ser
excelentes compradoras para se manterem
competitivas, mas sobretudo devem possuir um
ótimo serviço de atendimento, que evitem a
migração de seus clientes para a concorrência. Por
outro lado, as indústrias que compram insumos para
conversão, devem ter diretores capazes de entender
quais são suas atividades centrais, de tal forma a
buscar uma estratégia realmente diferenciada para
ofertar seus produtos no mercado.
Empresas cujos volumes de vendas estejam em
patamares inadequados, mas ainda gozem de
margens de venda aceitáveis, deveriam buscar uma
nova abordagem comercial, pois seus clientes ainda
estão percebendo valor em seus produtos. Logo,
uma comunicação diferenciada pode se revelar
decisiva para que o volume se retome e investir em

marketing é, neste caso, uma decisão sensata e
promissora.
Ao contrário, num mercado extremamente
concorrencial, faz-se indispensável avaliar se as
relações de custo-benefício dos insumos são, de fato,
as melhores disponíveis. Neste mercado, em que o
preço é o principal fator de venda, ajustar os custos
no momento de crise pode até não ser suficiente para
gerar resultados satisfatórios, mas pode ser decisivo
para transportar sua empresa para um amanhã mais
promissor.
No fundo, a crise econômica atual convida todos
indistintamente a ouvir novamente as mesmas
ladainhas. Porém, está claro que aqueles que de fato
prestarem atenção em seu negócio, terão mais
chances de descobrir que um ou outro clichê pode
gerar insights para uma ação inovadora. Porque o
que mudou não foram as recomendações, mas sim a
necessidade das pessoas em convertê-las em
resultado.

negócios

INFO ACET

6 dicas para uma gestão eficiente
Uma boa gestão pode fazer toda a diferença para o seu negócio
Para ter uma boa gestão em seu
negócio, o empreendedor deve ter
controle de todas as operações que
acontecem na sua empresa. Segundo
Arthur Eugenio Furtado, consultor do
Sebrae-SP, esse é o segredo para não
perder as rédeas de um negócio. O
especialista compara a gestão de um
empreendimento à saúde de uma
pessoa. “O ideal é fazer um check-up
sempre que possível”, afirma
Furtado.
Utilizando os dados encontrados nesse
“diagnóstico”, o empreendedor
consegue se planejar com mais
eficiência. Dessa forma, ele pode
prever momentos de recessão interna
e até mesmo trabalhar para que o
impacto de uma diminuição nas
vendas seja ainda menor.
Além disso, é recomendável que o
dono do negócio se atualize, buscando
referências de gestão na concorrência
e estudando o comportamento dos
seus clientes – aproximação que pode
fidelizar ainda mais o público-alvo e
aumentar as vendas da sua empresa.
O consultor também lista outras dicas
para os empreendedores que desejam
melhorar a gestão dos negócios.
Confira abaixo:
1.Fidelize
Em momentos de crise, quando os
clientes diminuem o consumo, o
empreendedor deve garantir a
fidelização do seu público. “O dono
deve conversar com as pessoas que
compram os seus produtos. Quando a
economia melhorar, elas se lembrarão
de você”, afirma Furtado.
2.Tenha controle
O controle financeiro é a palavra de
ordem para uma boa gestão em um
período difícil. Por isso, recomenda-se
que o empreendedor registre todos
os indicadores do seu negócio em um
fluxo de caixa bem organizado – ação

que pode fazer toda a diferença para
o seu negócio. “Uma má gestão
financeira faz com que a empresa
perca dinheiro que não pode perder”.
3.Arrume a casa
Ainda no setor de finanças, o
empreendedor também deve tomar
cuidado com o seu estoque, já que
muitas empresas perdem dinheiro
porque não realizam uma contagem
adequada de seus produtos e
serviços. O descontrole afeta
diretamente o capital de giro de um
negócio, o que pode causar um
prejuízo grande em um ano de
recessão.
4. Reinvente-se
Entender o contexto econômico
pode abrir portas para novos
negócios dentro de uma própria
empresa. Como exemplo, o consultor
afirma que a alta do dólar pode ser
uma oportunidade para
empreendedores interessados em
atrair compradores do exterior.
Mesmo assim, o ideal é procurar

ajuda caso tenha interesse em uma
mudança desse porte. “Ninguém deve
ter medo de pedir auxílio para
especialistas”, diz.
5. Não se acomode
Caso o negócio não esteja andando
bem, o recomendável é que o
empreendedor não se acomode. “Tem
que ser dinâmico, sempre pronto para
se adaptar”, afirma Furtado. Ele deve
ir para a rua procurar novos clientes,
resgatar antigos, pensar em
novidades e realizar promoções para
girar o estoque.
6. Apareça
O marketing é uma grande
ferramenta em um período de menor
consumo. Por isso, o empreendedor
deve saber que investir nesse setor
também faz parte da boa gestão de
uma empresa. Dessa forma, é possível
marcar as pessoas com o seu negócio.
“O consumidor vai lembrar que você
estava fazendo propaganda em um
período de crise. Isso vai atraí-los.
Fonte: Sebrae - SP

Próximos eventos
Vestuário. Conceituação e
aplicação de Tendência de Moda

Treinamento em Custo e
formação de preço de venda

EMPRETEC
Seminário

- 19 e 26 de Abril - 13h às 17h

- 3, 4 e 5 de Maio - 19h às 22h

- em Agosto

parceria
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Jovens no mercado de trabalho
Parceria entre Etec e Acet garante oportunidades de emprego
A Associação Comercial e Empresaria de Tietê
(Acet), preocupada com o desenvolvimento dos
jovens, está com uma parceria com a Etec Dr.
Nelson Alves Viana, no sentido de estimular o
ingresso de estudantes no mercado de trabalho. A
ideia é que todas as empresas associadas à Acet
possam contratar estagiários e menor-aprendiz
pelo convênio.
De acordo com a professora Denise Schiavo
(Assistente Técnico Administrativo da Etec), todos
os alunos regularmente matriculados no período
noturno podem participar do projeto Jovem
Aprendiz (idade de 16 a 24 anos). Já o Programa de
Estágio está aberto para todos os alunos (sem limite
de idade). Vale ressaltar, porém, que os dois
programa são válidos apenas para os alunos que
estão cursando, não incluindo os já formados.
Ainda segundo Denise, no mês de março, seis
jovens foram contratados mesmo sem a parceria.
“Estima-se que até o final de 2016, com a parceria,
poderemos preencher no mínimo 20 vagas, já que
no segundo semestre teremos a abertura do curso
novo: Técnico em Contabilidade”.
As empresas devem procurar pelo convênio
diretamente na Etec e solicitar uma visita. Contatos:
( 15) 32828840 (15) 32852219. E-mail:

parceriaetectiete246@gmail.com

Alunos regularmente matriculados no período noturno podem
participar do projeto Jovem Aprendiz. Já o Programa de Estágio
está aberto para todos os alunos, sem limite de idade.

oportunidade
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ACET trará seminário em Agosto

75% dos participantes obtiveram

aumento do lucro mensal

O Empretec é uma metodologia da Organização das
Nações Unidas - ONU voltada para o desenvolvimento de
características de comportamento empreendedor e para
a identificação de novas oportunidades de negócios,
promovido em cerca de 34 países. A ACET trará este
seminário no mês de agosto para Tietê.
No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo
Sebrae e já capacitou cerca de 215 mil pessoas, em 9.100
turmas distribuídas pelos 27 Estados da Federação. Todo
ano, o Empretec capacita em torno de 10 mil participantes.
Segundo pesquisa do Sebrae, feita com 1.343 empresários
que fizeram Empretec, no ano de 2014, 75,4% dos
entrevistados confirmaram o aumento do lucro mensal
após a participação no seminário.
Como funciona. O participante é desafiado em
atividades práticas, cientificamente fundamentadas que
apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo
como base 10 características comportamentais.
O Empretec é desenvolvido mediante as seguintes
fases, sucessivas, harmônicas e complementares:
Ÿ Participação de palestra de apresentação do Seminário
Empretec
Ÿ Inscrição, através do preenchimento de questionários

que permitem avaliar as características do
comportamento empreendedor dos candidatos, seus
dados pessoais e seus objetivos em termos de negócios;
Ÿ Entrevistas individuais para avaliar as características e
traçar o perfil do comportamento empreendedor dos
candidatos;
Ÿ Participação em "workshops" intensivos com
dedicação exclusiva, que unem aspectos da conduta
empresarial a exercícios práticos, que aperfeiçoam as
habilidades do empreendedor voltadas para a criação e a
gestão de negócios;
Ÿ Intercâmbio com "empretecos" de outros países,
através da participação em encontros e eventos
internacionais;
Ÿ Acesso aos demais programas e projetos do Sistema
SEBRAE, como treinamento, consultoria, Balcão Sebrae,
entre outros.

O que já aconteceu na ACET em 2016?
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1 > Palestra Inteligência Emocional.
2 > Tendências da moda no comércio
de roupas, calçados e acessórios.
3 > Palestra Liderança Emocional.
4 > Palestra «Sei Controlar Meu
Dinheiro).
5 > Curso E-Social, promovido pela Ápice
6 > TravelMate Cerquilho - Intercâmbio
e Turismo

dívidas
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Cejusc de Tietê é referência na

negociação de dívida
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) tem a importante função de
negociar as dívidas perante o comércio e empresas
locais. É referência na região por ser o único nas
proximidades de Itapetininga a fornecer,
gratuitamente, esta ferramenta na solução de casos
para diminuir a inadimplência e devolver saúde à
vida financeira de consumidores.
Além disso, realiza audiências com conciliação de
assuntos como acidentes de trânsito, brigas de vizinho,
heranças, questões como divórcio, visitas domésticas,
pensões alimentícias e guarda dos filhos. São três salas de
conciliação e mediação, além de um espaço destinado a
espera do atendimento e uma área dedicada às crianças.
De acordo com a Chefe de Seção Judiciário, Roseli Ap.
Doriguello Pasquotto, no Cejusc são registrados diversos
tipos de assuntos e não há dias específicos para cada
tema. No entanto, ela lembra que existem exceções,
como os mutirões do CDHU em 2015, quando foram
agendados dias específicos para atender os mutuários
devedores. Neste mutirão foram atendidos 126 mutuários
e realizados 71 acordos.
Cada encontro entre as partes pode ter duração
aproximada de 30 minutos. Caso o problema seja
solucionado, poderá ficar acordado que o pagamento
será realizado diretamente no estabelecimento comercial
ou ainda podendo fazer depósito em conta de

titularidade do credor. Em caso de boleto é encaminhado
no endereço fornecido. Após o acordo firmado entre as
partes, a sentença é proferida e homologada pela Juíza de
Direito responsável pelo Cejusc, Drª Renata Xavier da
Silva Salmaso (Coordenadora), valendo com título
executivo judicial, que em caso de descumprimento pode
ser executado na Justiça.
No balanço de 2015, foram registradas 1357 reclamações;
1212 sessões designadas; 454 sessões realizadas; e 362
acordos homologados pela Juíza.
O Cejusc está instalado na Rua Bento Antonio de Moraes,
78, Centro – Tietê. Telefone: 3282.7083.

