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Muitos empresários do pequeno e médio
varejo não entendem porquê o consumidor
prefere o concorrente mesmo que este não
ofereça os menores preços, apenas para citar
um fator que pode influenciar na decisão de
compra. Eles se esquecem que no varejo, pre-
ço não é tudo, o relacionamento com o cliente,
o pós-venda e o visual merchandising, por
exemplo, também são de extrema relevância,
tendo de ser feitos de maneira integrada. 

O branding – descrito por alguns autores
como uma sensação, algo intangível – é justa-
mente o conjunto destes esforços na constru-
ção da imagem da marca. A experiência senso-
rial que o cliente tem ao entrar na loja, a orga-
nização da vitrine e o atendimento são apenas
parte de algo maior e muito mais importante e
que se reflete na construção de uma cultura de
empresa refletidos no conceito da marca. 

Para que haja este processo de criar um es-
pírito por traz da marca, o trabalho também
deve ser dividido. Esta não é uma exclusivida-

de dos departamentos de Comunicação e Ma-
rketing e seria muito mais eficiente se come-
çasse a ser feito a partir do RH. 

No varejo brasileiro, especificamente, é o
atendimento que precisa melhorar e começar
a trabalhar a favor desta harmonia proposta
pelo branding e, para que isso aconteça, a
preocupação em criar e manter este conjunto
favorável deve estar presente desde a seleção e
formação dos funcionários. 

Se a empresa precisa de alguém para ope-
rar o caixa, treinar o novo funcionário a exer-
cer esta função não é todo o trabalho, é ape-
nas parte dele. 

O despreparo faz com que, em muitos ca-
sos, os novatos não saibam nenhuma infor-
mação adicional sobre a empresa, o perfil de
seus produtos, o público-alvo, etc. As placas
de visão, missão e valores podem estar nas
paredes, mas a essência do que é a marca
não é passada para as pessoas que cami-
nham nos corredores e este conceito não en-
tra no sangue por osmose. 

Este aculturamento, ideal para que o clien-
te crie uma identificação com a marca, pode

ser feito de diversas maneiras: os funcioná-
rios mais antigos, por exemplo, podem ser va-
lorizados e convidados a contar suas expe-
riências, os objetivos que a empresa tem. As
novidades sobre produtos e outras informa-
ções devem ser divididas, também, com a
equipe back office, que não está nas lojas,
mas faz parte do processo de venda. 

Os fatores que compõem os valores e a
cultura de uma empresa, a exemplo do que
realiza a Johnson&Johnson com seu valioso
“Credo”, devem ser lidos e debatidos entre os
colaboradores de tempos em tempos. Tam-
bém, com a evolução hierárquica destes co-
laboradores, deve existir uma profunda re-
flexão sobre como suas decisões diárias afe-
tam e são afetadas por estes valores e como
crescer sem transgredi-los. 

No ponto de venda, a vitrine, o catálogo, os
produtos são parte da marca, mas não fazem
diferença isoladamente e principalmente sem
as pessoas: são delas que os pequenos e mé-
dios varejistas precisam para contar suas his-
tórias, que, se regidas e orientadas da maneira
correta, certamente serão contos de vitória.

» DANIEL FERNANDES
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Que o varejo brasileiro só se desenvolve, não há dúvidas. É um seg-
mentos que mais movimenta a economia e que emprega pessoas, prin-
cipalmente depois do fortalecimento das classes C e D, que passaram a
consumir substancialmente.

Para acompanhar essa linha, as em-
presas precisam buscar e implementar
inovações diariamente. Não basta ape-
nas produzir um sabão em pó ou uma
guloseima com ingredientes de quali-
dade, com processos modernos ou
com embalagens desenvolvidas por
grandes designers. 

Claro que tudo isso é importante, mas
devemos pensar no seguinte: na gôndola
ou nos corredores das lojas e supermer-
cados, o que atrai a atenção do consumi-
dor? Preço é importante? É óbvio que
sim, mas será que a pessoa que passa pe-
lo local não pode ter todos os seus senti-
dos despertados e, assim, comprar o tal produto?

É aí que está a importância do marketing promocional, que está
cada vez mais avançado. Ele é quem ajudará a despertar a curiosida-
de em comprar determinado produto, o que o torna essencial atual-
mente. Não basta apenas criar displays coloridos e “poluir” visual-
mente os pontos de venda, é necessário ter inteligência e estratégia,
além de inovação para atingir o público alvo. Isso quer dizer: desper-

tar os cinco sentidos do consumidor, seja por meio de aromas nos
PDVs, pelos mecanismos de interação, etc. 

De acordo com a Associação de Marketing Promocional (Ampro),
em 2011, o mercado movimentou quase R$ 40 bilhões e 53% das em-
presas direcionaram mais verba para ações promocionais do que pa-
ra propagandas. Para 68% das empresas entrevistadas, a verba em-

pregada em ações promocionais cres-
ceu, em média, 28%. 

Além disso, de acordo com estudo
realizado pela Universidade Federal de
Alagoas, o setor dificilmente perderá o
ritmo de crescimento neste ano. As ações
promocionais terão, em sua maioria, fo-
co na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.

Para enfrentar a acirrada competição
atual e a que surgirá, a estratégia no ma-
rketing promocional está ligada direta-
mente a algumas tecnologias modernas,
como o cheiro nos pontos de venda. 

É possível expor uma marca de cho-
colate, por exemplo, e usar mecanismos
que vão exalar aquele aroma no local, fa-

zendo com que o consumidor não resista? Ou então, usar efeitos holo-
gráficos, com imagens em três dimensões e visíveis em 360 graus? 

Essas inovações já fazem parte do nosso dia a dia e a tendência é que
se tornem cada vez mais utilizadas. Também podemos esperar mais no-
vidades nos próximos meses, mesmo porque, o varejo não para de ino-
var e, por conta disso, o marketing promocional deve seguir os mesmos
passos e estar cada vez mais evoluído. 

A inovação no 
marketing promocional 

Branding: usando todos 
os artifícios a favor da marca

Contratações
em mineração
seguem em
compasso 
de espera
» PATRÍCIA MOLINO
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A desaceleração do mercado chinês, a que-
da do preço do minério de ferro e a crise euro-
peia são os principais indicadores que regem
o humor do setor de mineração e que trazem
reflexos diretos para a indústria no Brasil. São
fatores que provocam apreensão aos investi-
dores das principais companhias que atuam
no segmento. 

As produtoras de materiais básicos foram
afetadas diretamente pela queda do preço
do minério de ferro, e agora apresentam as
piores expectativas de resultados. O fator
crítico é que um crescimento fraco leva a
uma piora no mercado de trabalho para o
setor de Mineração que vem se desaceleran-
do nos últimos meses em função das incer-
tezas sobre a atividade. 

Além disso, o tema ambiental também
tem represado os investimentos no setor pe-
la demora e complexidade envolvida na ob-
tenção das licenças. Como a indústria está
vivendo uma retração, o ritmo das novas
contratações segue o da implantação de no-
vos projetos, e como alguns estão estagna-
dos, a procura por novos profissionais deu
lugar a um momento de espera.

Apesar desse cenário, a boa notícia é que
as companhias do setor devem manter os
planos para ampliar o número de funcioná-
rios nos próximos anos já que temos em cur-
so no País grandes projetos como a realiza-
ção da Copa do Mundo e das Olimpíadas
que vão exigir investimentos em infraestru-
tura que é considerada uma das impulsiona-
doras da produção mineral. As expectativas
positivas para o segundo semestre devem
surtir algum efeito positivo.

Mesmo assim, no setor de mineração há
uma carência de profissionais e muita difi-
culdade para contratar em todos os níveis,
mas os problemas são maiores para achar
pessoal de formação superior, entre eles, en-
genheiros e geólogos. Problemas esses que
afetam não só as mineradoras, mas também
as empreiteiras contratadas por elas para to-
car as obras, o que resulta em aumento de
custo dos projetos. 

Para se ter uma ideia, em épocas de merca-
do aquecido, a escassez de trabalhadores qua-
lificados inflaciona os salários e as empresas
chegam a pagar até 20% acima da média na-
cional. Após a contratação, elas ainda têm um
segundo desafio que é reter esse profissional.

O setor de mineração tem uma caracterís-
tica peculiar às empresas que trabalham
com recursos naturais que costuma passar
por períodos de altos e baixos e tratando-se
de commodities, é natural que existam esses
ciclos. Como a natureza do setor é flutuante,
a mão de obra de profissionais dessa área
também sobe e desce de preço. Em época de
grande procura, o salário médio de um geó-
logo júnior era de cerca de R$ 7 mil e do ple-
no chega a R$ 12 mil. 

A previsão é que o Brasil não terá engenhei-
ros suficientes para atender a todos os proje-
tos previstos para os próximos anos, inclusive,
para os voltados para a área de óleo e gás, e
com alternativa tem importado técnicos da
América Latina e de países que têm tradição
em mineração como o Canadá e Austrália. É
correto afirmar que o Brasil não se preparou e
não formou profissionais para essa área.

Quando o susto passar, os investimentos
que estão sendo anunciados deverão supe-
rar os que vinham sendo feitos antes da cri-
se. E isso terá um forte impacto no mercado
de trabalho. Com mais recursos sendo in-
vestidos e profissionais em número insufi-
ciente para suprir às necessidades das em-
presas, a tendência é os salários continua-
rem em alta. Será o momento de fortaleci-
mento da indústria no Brasil e consolidação
da atividade para garantir um lugar de des-
taque no cenário mundial. Por isso, as mine-
radoras precisam estar preparadas para en-
frentar esses e outros desafios que ainda vi-
rão e ficar atentas para não perder os benefí-
cios que o desenvolvimento trará a rebote.

As empresas precisam buscar e
implementar inovações diariamente. Não

basta apenas produzir um sabão em pó
ou uma guloseima com ingredientes de
qualidade, com processos modernos ou

com embalagens desenvolvidas por
grandes designers

» DAVID NIGRI
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Palco dos principais eventos mundiais nos
próximos anos, o Brasil se tornou o centro das
atenções e para atender as expectativas, o país
vem mobilizando todos os recursos. Sede dos
Jogos Olímpicos em 2016 e da Copa do Mun-
do, dois anos antes, o Rio de Janeiro virou um
verdadeiro canteiro de obras. 

Com o boom do mercado imobiliário, a car-
ga tributária das empresas empreiteiras onera-
da pela exigência do fisco, passou a incluir na
base de cálculo de Imposto sobre Serviços, os
materiais utilizados na obra, o que torna a rela-
ção totalmente desproporcional.

A exclusão do valor do material de constru-
ção da base de cálculo do Imposto sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza (ISS) das empreitei-
ras de construção civil é uma matéria prevista
na Lei Complementar 116/2003, mas cuja re-
gulamentação pelos municípios nem sempre
obedece à pretensão do legislador. Será o que
nos debruçaremos, a seguir, de uma maneira
direta e concisa, com intuito apenas de infor-
mar e alertar os empresários envolvidos.

A despeito de haver previsão em lei nacio-
nal de tal dedução, a carga tributária das em-
presas empreiteiras de construção civil conti-

nua sendo onerada pela exigência de alguns
fiscos municipais de incluir na base de cálculo
de Imposto sobre Serviços, os materiais utili-
zados na obra.

No entanto, após realizarmos uma breve
pesquisa, por amostragem no mercado do Rio
de Janeiro, concluímos que os valores do ma-
terial de construção correspondem, em mé-
dia, a 40% do valor da obra, o que mostra a im-
portância do tema. 

O Superior Tribunal da Justiça e o Supremo
Tribunal Federal entendiam a disparidade até
a Ministra Ellen Gracie proferir a decisão dan-
do provimento ao Recurso Extraordinário
613.497, assim, reformando acórdão anterior-
mente proferido pelo STJ e reconhecendo a
dedutibilidade desses materiais de construção
de base de calculo do ISS.

Após essa decisão a orientação do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro mudou. A re-
cente decisão de relatoria do Desembarga-
dor Marco Aurélio Bezerra de Mello deu
provimento ao recurso de uma empreiteira
para excluir da base de cálculo do Imposto
sobre Serviços os materiais utilizados na
obra, fornecidos pela empreiteira para a
realização da obra. Alega ele em fundamen-
tação que se configura bitributação, porque
a cobrança de tributos diversos (ISS e ICMS)

por entes os tributantes distintos (estados e
municípios) sobre o mesmo fato gerador.

A decisão do STF é bastante significativo,
pois o julgamento reconheceu que se cuida de
matéria de repercussão geral ratificando a ju-
risprudência da corte no sentido de que a
Constituição da República Federativa do Brasil
recepciona o Artigo 9º § 2º,b, do decreto Lei
406/98, o qual previa a exclusão da base de cál-
culo dos impostos sobre serviços de qualquer
natureza dos materiais empregados na cons-
trução civil.

O referido imposto municipal deve incidir
somente sobre o valor pago a titulo de mão de
obra excluído os montantes gastos com os ma-
teriais. Isto porque a redação do decreto Lei 416
e, da Lei Complementar 116, são praticamente
idênticas, donde a legislação vigente exclui da
base de cálculo o valor dos materiais forneci-
dos pelo prestador de serviço e empregados na
obra, nos termos dos itens 7.02 e 7.04 da lista de
serviço anexa à lei complementar 116.

Sendo assim, é possível uma construtora
pedir a restituição dos tributos pagos ao muni-
cípio e cobrados indevidamente, incluídos na
base de cálculo dos materiais, além de garantir
que o município cesse imediatamente a co-
brança do tributo com a inclusão dos mate-
riais na base de cálculo da exação. 

Exclusão do material de construção 
da base de cálculo ISS das empreiteiras
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