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A
pesquisa Demogra-
fia das Empresas
2009, realizada pelo
Instituto Brasileiro
de Geografia e Esta-

tística (IBGE), com base nos da-
dos do Cadastro Central de Em-
presas (Cempre), revelou que de
cada dez empresas entrantes
em 2007 cerca de dois já havia
deixado o mercado no ano se-
guinte e outras quatro já não
mais existiam após dois anos.

Observou-se que existe rela-
ção direta entre o porte das em-
presas e a taxa de sobrevivência
(relação entre o número de em-
presas sobreviventes e a popu-
lação de empresas no ano de
referência). Em 2009, entre as
empresas abertas sem funcio-
nário, a foi de 54,8% de sobrevi-
veram. Entre as empresas com
uma a nove pessoas assalaria-
das foi de 79,9% e entre as que
tinham 10 ou mais pessoas foi
de 88,1%. Para o IBGE, uma
possível explicação é que as
empresas maiores, com mais
volume de capital imobilizado,
tendem a permanecer mais
tempo no mercado, pois os cus-
tos de saída costumam ser ele-
vados, dentre outros fatores.

Na opinião de empresários,
porém, no manual de sobrevi-
vência de empresas, não podem
faltar amor pelo que faz e man-
ter-se atualizado. É assim que
pensa Peter Bucsky, neto herdei-
ro do Hotel Bucsky, em Nova Fri-

burgo. Inaugurado em dezem-
bro de 1940, com a oferta de
apenas oito apartamentos, o
tradicional estabelecimento da
Serra, hoje, depois de algumas
reformas, conta com 70 acomo-
dações. Em todos esses anos a
administração do hotel jamais
saiu das mãos da família Bucsky,
já está em sua terceira geração. 

Peter Bucsky acredita que o
que os mantêm por todos estes
anos é a boa administração do
negócio. “Já nasci inserido no
negócio e esta vivência empre-
sarial é preponderante. Na ver-
dade, o ideal é que os herdeiros
tenham afinidade com a área e
consigam aliar capacitação
com esta vivência de família”,
argumenta o sócio proprietá-
rio do hotel.

A loja Fizpan, especializada
em perucas de luxo e acessórios,
foi fundada em 1932. A proprie-
tária da loja, Daniela Fizpan,
ressalta que muita coisa mudou
e o segredo é ir se adaptando. “A
empresa foi fundada pelo meu
avô polonês, que já fazia peru-
cas em seu país e veio para o
Brasil antes da guerra. Aqui ele
abriu uma loja e assim perma-
neceu até 1980, quando minha
mãe assumiu a administração e
introduziu os acessórios de ca-
belo”, conta Daniela. 

Depois disso, a loja começou
a comercializar acessórios em
geral como bolsas e bijuterias.
Daniela explicou que na déca-
da de 1990 sentiram a necessi-
dade de expandir a marca e

abriram lojas em shoppings. “O
público varia de loja para loja.
Então, colocamos algumas
mercadorias diferentes seguin-
do o perfil. Busco estar infor-
mada sobre moda e adaptar as
tendências para o nosso País”,
ressaltou Daniela.

QUALIDADE. No setor hoteleiro,
segundo Bucsky, devido à sazo-
nalidade do turismo de lazer, é
preciso pensar também no de
negócios. Na década de 1980, foi
construído no hotel um grande
centro de convenções. “Procura-
mos trabalhar com o segmento
de convenções para suprir o pe-

ríodo de dias de semana e de
baixa temporada”, justifica o em-
presário.

A qualidade de atendimento
também é ponto forte. A cabe-
leireira Sonia Nesi, dona do
Studio de Beleza Sonia Nesi,
criado há 45 anos, diz que não
se prende muito a horário e cri-
tica os estabelecimentos que
agendam atendimentos de
meia em meia hora. A cabelei-
reira afirma que suas clientes já
sabem que ela é assim e por is-
so não tem prejuízo.

“Amo o que faço e fico muito
satisfeita quando a pessoa sai se
sentindo bem da minha cadeira.

Eu acho que é preciso conversar
com a pessoa, saber um pouco
do que ela faz e do momento pe-
lo qual está passando. Só dá pa-
ra acertar quando você investiga
o lado pessoal daquela cliente”,
ensina Sonia.

“Um dos pontos mais altos
que temos de avaliação do hotel
é a cortesia dos nossos funcioná-
rios. Atribuo isso ao bom conví-
vio que temos com eles. Temos
funcionários com 25, 30 anos de
emprego e já fazem parte da fa-
mília. Quando um funcionário
novo está fora de harmonia, os
mais antigos chegam e nos co-
municam para que consigamos
melhorar”, explica Bucsky.

A churrascaria Oásis tam-
bém preza pelo serviço. Há 35
anos a família mantém duas
casas instaladas no Rio de Ja-
neiro, uma no bairro de São
Conrado e outra na Via Dutra.
A empresa mantém clientela
fiel e, segundo o gerente geral
da empresa, Leonir Milani, isto
se deve à qualidade da carne,
somado ao atendimento per-
sonalizado, e às receitas guar-
dadas há décadas.

“Acho que o segredo de qual-
quer negócio é a atualização.
Vou fazer 52 anos de trabalho,
mas consigo agradar as pessoas
de todas as gerações. Todo ano,
vou a convenções, feiras e viajo
bastante para ficar antenada
com os lançamentos de tendên-
cias da moda e produtos. Já per-
di as contas de quantos cursos
eu já fiz”, garante Sonia, do Stu-

dio de Beleza. 
Mesmo tendo surgido em

uma época onde não existia
internet, as empresas buscam
marcar presença na rede por
meio dos seus sites e páginas
de redes sociais. Daniela Fi-
zpan explica que devido ao
produto ser muito específico,
ainda não conseguem viabili-
zar a venda online. O site da lo-
ja é mais uma forma de atendi-
mento aos clientes.

“Para a parte de peruca e
aplique é mais complicado
vender pela internet porque a
tela pode dar diferença de cor e
a pessoa precisa aprender a us-
ar também. Para diminuir a
quantidade de dúvidas, coloca-
mos em nosso site, vídeos com
explicações de como colocar os
apliques de cabelo”, explica a
empresária. 

Sonia não entrou na onda
das compras coletivas por con-
siderar prejudicial ao negócio.
“O salão já tem clientela cativa e
não suportaria receber trezentas
pessoas de uma só vez”, justifica. 

Para Milani, o sucesso de
uma empresa vem da serieda-
de, dedicação, atenção aos de-
talhes, treinamento de equi-
pe, possibilidades de cresci-
mento profissional para os
funcionários, bom ambiente
de trabalho e da busca pelos
melhores produtos para os
clientes. “Somos frequentados
por quatro gerações, que são
fiéis às nossas casas há déca-
das”, disse Milani. 

Resistindo ao passar do tempo

PERENIDADE - Sobreviver por décadas pode ter o mesmo grau desafiador que enfrentar todo aparato tecnológico. 
Empresas que se mantém vivas depois de anos , porém, ensinam que trabalhar com amor é o grande segredo

Sonia diz que dar atenção às freguesas é um dos segredos

Pode-se dizer que a Antarctica foi uma
das campeãs do carnaval carioca. 
A marca renovou seu apoio à folia nas
ruas do Rio, investiu no resgate das
suas tradições e apoiou acões de
infraestrutura para as pessoas. 
Bem colocada, deu o já tradicional
colorido azul à festa, que teve 425
blocos e reuniu mais de 2,5 milhões
de pessoas. Ano que vem, tem mais. 
"O Carioca já associa a Boa como a
cerveja do Carnaval do Rio.", diz Duda
Magalhães, da Dream Factory.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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Fale sobre a mudança de sede da ABP. Qual será a
nova estrutura?

Fisicamente mudamos nossa sede do centro para o
Spazio Ipanema, charmoso andar no Pilotis do
Fórum, na N.S.da Paz, onde  a ABP dividirá espaço
num ambiente multicultural, que abriga escritórios
de design e arquitetura. A estrutura  é a mesma,
com cinco funcionários, focados na administração
e no desenvolvimento dos projetos da entidade.

Quais são os principais planos para a entidade
este ano?

Celebrar os 75 anos da entidade através da
promoção, premiação e reconhecimento da boa
propaganda em várias ações, sendo a principal o
38º Festival Brasileiro de Propaganda, além de
buscar sempre as melhores ferramentas para
capacitação e qualificação dos nossos associados. 

Vocês publicarão um anuário com os trabalhos pre-
miados em 2011?

O 4° Anuário do Festival Brasileiro de Propaganda já
está pronto.Só estamos aguardando algumas
respostas de conferência de agências premiadas
para publicá-lo on line e iniciar sua impressão on
demand, pela Singular do Grupo Ediouro.

Quais são as vantagens de ser sócio da ABP, hoje?
Esta é uma pergunta recorrente no mercado, para
todas as instituições e entidades representativas. A
resposta no nosso caso é simples: nós fortalecemos
o mercado, através da formação, do
desenvolvimento , da valorização dos seus
profissionais e dos negócios das empresas de
comunicação no Brasil. Estamos buscando sempre
nos aprimorar e realizar nossos eventos cada vez
melhor.  

Rumo ao
Senado
Foi aprovada na Câmara dos
Deputados e segue para o Senado a
Medida Provisória 545, já com as
alterações sugeridas pela Associação
Brasileira de Agências de
Publicidade (Abap), em nome do
mercado. As mudanças foram
enviadas à Agência Nacional de
Cinema (Ancine) em uma carta com
recomendação de ajustes à MP, que
aumentava os valores da
Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional
(Condecine) para produções de
orçamento de até R$ 10 mil. A carta
sugeria taxas inferiores para as
pequenas produções audiovisuais
publicitárias brasileiras, que são a
enorme maioria, e precisam ter
taxas diferentes das cobradas de
grandes produções. Há regiões,
como o nordeste, em que até 95%
das produções são de pequeno
porte. No Rio de Janeiro, onde o
varejo predomina, o volume de
pequenas produções também é alto. 

ANTARCTICA MARCA PRESENÇA NO CARNAVAL DE RUA DO RIO 

claudia@claudiapenteado.com.br

Abril - Hoje é o último dia para in-
scrições do “Prêmio Abril 2012 –
Melhor Uso da Elemidia” . Infor-
mações: www.premioabril.com.br.

Fusão - O estúdio NutsLocomotyva
e a Gema Filmes se uniram para
formar o que denominam “collec-
tive creative studio”. 

Produção - A segunda edição do Ri-
oContentMarket, realizado pela

ABPITV (Associação Brasileira de
Produtoras Independentes de Tele-
visão), será realizado de 29 de
fevereiro a 2 de março no Hotel
Windsor Barra. Informações:
www.riocontentmarket.com.br. 

Festival - O Rio Verão Festival, even-
to de música que acontecerá no En-
genhão no dia 3 de março, iniciou
uma série de ações nas redes soci-
ais para distribuir cerca de 300 in-

gressos. A realização do evento é
da Record/Rio em parceria com a
Adma Entretenimento e patrocínio
da Prefeitura do Rio/ Riotur e Skol
360°, além de apoio da SuperVia.

Palestra - O diretor superintendente
de Recursos Humanos da L’Oréal
Brasil, Marcos Dalpozzo, ministra
palestra gratuita hoje das 9h às
11h, no Oi Casa Grande sobre
quais as características e habili-

dades que o mercado de trabalho
espera hoje do jovem profissional.
O evento marca o início do ano leti-
vo para os cursos de graduação da
ESPM-RJ.

Rio 2016 - Rodrigo Frazão (ex-Tech-
nos, Casa Show e Ambev) entra no
lugar de Flavio Pestana como dire-
tor executivo comercial do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016.

MIX

Curso de Portfolio
A ESPM-Rio promove a 28ª edição do seu tradicional curso Portfolio para redatores e diretores de arte.
As inscrições abertas e início das aulas está previsto para o dia 12 de março. Durante as aulas, o aluno

aprende as técnicas, desenvolve a criatividade e se prepara para os novos desafios da criação - na
prática - com soluções para todas as ferramentas de comunicação incluindo as digitais e as novas
mídias. Os trabalhos finais dos alunos, que vão compor sua pasta, são avaliados pelos diretores de

criação das principais agências do Rio de Janeiro. Saiba mais em: www.espm.br.

Ronaldo Rangel,
Presidente da Associação 
Brasileira de Propaganda

A ABP, que este ano
celebra 75 anos, acaba
de mudar sua sede do
centro para Ipanema. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 fev. 2012, Seudinheiro, p. B12.




