
DIVULGAÇÃO

A FEIRA DO EMPREENDEDOR

PROMOVIDA PELO SEBRAE-SP TERMINA

HOJE ÀS 20H. O EVENTO É REALIZADO NO

EXPO CENTER NORTE (RUA JOSÉ BERNAR-

DO PINTO, Nº 333 - VILA GUILHERME)

Segundo o consultor do Sebrae-
SP, Gustavo Carrer, nada impe-
de que os empresários do varejo
iniciem o planejamento desde
agora, para garantir uma partici-
pação positiva de sua empresa
no período da Copa. “Para isso, é

preciso um planejamento minu-
cioso e atenção a cinco tópicos
básicos”, diz.

Quem atua no ramo varejista
deve analisar o mix de produtos
e reforçar os estoques. Além de
planejar compras mais robustas,
é necessário avaliar quais produ-
tos específicos para o evento po-
dem ser incorporados ao mix da
loja durante o período de realiza-
ção do evento esportivo.

Em seguida, o empresário de-
ve preparar a equipe de atendi-
mento. Segundo Carrer, treinar
a equipe de venda será um gran-

de desafio. “A dificuldade natu-
ral devido ao idioma somada às
diferenças culturais dos clientes
estrangeiros criarão grandes pro-
blemas aos varejistas desprepa-
rados”, avalia o consultor.

Além de treinar os funcioná-
rios, o empresário deve dimen-
sionar e contratar com maior an-
tecedência possível a mão de
obra de temporários para este pe-
ríodo. “Contratando mais cedo,
o lojista encontrará pessoas
mais qualificadas, além de ter
mais tempo de treiná-las nas roti-
nas específicas da loja.”

O terceiro tópico é referente a
organização e decoração do pon-
to de venda. Decorar a loja com
objetos alusivos a competição es-
portiva contribui para atrair
mais clientes, segundo o consul-
tor. “Ao planejar a decoração, o
empresário deve avaliar a neces-
sidade de alterar o layout da loja,
ou de alugar equipamentos, co-
mo máquinas de fazer cobrança,
dando agilidade às vendas.”

Carrer afirma que todas as em-
presas do varejo poderão apro-
veitar as oportunidades de negó-
cio proporcionadas pelos even-

tos esportivos, porém, aquelas
que criarem diferenciais, intensi-
ficarem a divulgação e elabora-
rem as melhores promoções de
vendas, ficarão com as melhores
fatias do bolo. “Por essa razão,
tão importante quanto organi-
zar a empresa para atender o au-
mento da demanda, é fazer uma
ampla divulgação da loja.”

Por último, é preciso investir
em segurança. O aumento da
quantidade de clientes no inte-
rior da loja, cria oportunidades
de perdas decorrentes de furtos.
Por essa razão, é recomendável

que o varejista avalie a possibili-
dade de contratação de seguran-
ças especificamente para esse pe-
ríodo. Além disso, é importante
considerar a viabilidade de im-
plantar sistemas mais modernos
de proteção e prevenção de per-
das, usando etiquetas inteligen-
tes, por exemplo.

Para evitar aborrecimentos, o
varejista não pode ignorar o im-
pacto que eventos deste porte
trarão para seus negócios, eles
podem ser positivos ou negati-
vos, tudo vai depender da quali-
dade do planejamento.

Gustavo Carrer, consultor do Sebrae-SP
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Quem atua no varejo já deve iniciar planejamento

“Empresários devem tomar medidas com antecedência para aproveitar o momento”

Prado. “Com a realização da competição, muito dinheiro será despejado no Brasil. Espero obter uma fatia desse bolo”
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A enorme
sazonalidade
da Copa atrai
pequenos
Para aproveitar essa oportunidade,
empreendedores buscam ajuda em feira

Misson. “Faturamento da Fest Island subiu 40% com evento” Freitas. “Vim divulgar meu trabalho e a marca Mapelli”

Cris Olivette

A aproximação do final do ano
marca o início do período mais
intenso de sazonalidade no vare-
jo, que tem como principal carac-
terística o aumento expressivo
da demanda. “Como as empre-
sas não são dimensionadas para
o pico de movimento, os empre-
sários devem tomar algumas me-
didas com antecedência para
aproveitar todas as oportunida-
des”, diz o consultor do Sebrae-
SP, Gustavo Carrer.

Com a realização da Copa do
Mundo em 2014, que o consultor
chama de super sazonalidade,
muitos empreendedores estão
se perguntando como devem se
preparar para atravessar essa fa-
se, aumentar resultados e con-
quistar mais lucros. Segundo
Carrer, não há outro jeito a não
ser pelo planejamento.

Para orientar e aproximar em-
presários, o Sebrae-SP montou
um estande focando especifica-
mente a Copa 2014, na Feira do
Empreendedor 2012, que ocorre
até hoje no Expo Center Norte.
“A feira reúne empresários e cria
um canal de negócios entre
quem produz e quem compra”,
diz o consultor.

“Essa é a primeira vez que par-
ticipo do evento”, conta uma das
sócias da Margel Confecções e
Comércio, Márcia Fosokawa. A
empresária apresentou no even-
to, seis modelos de estampas
com motivos que remetem ao
mundial, e que podem ser aplica-
dos em camisetas e bolsas ecoló-
gicas. “Achei uma experiência in-
teressante, pude conhecer ou-
tros empresários e espero que te-
nham se interessado realmente
pelos meus produtos. Agora,
vou aguardar as encomendas.”

O proprietário da Via Parizzy,
Junior Prado, apresentou três
modelos de sapatos meia pata,
que possuem salto altíssimo e
uma plataforma na parte frontal.
“O grande foco da nossa nova co-
leção são as cores da bandeira
brasileira. Em alguns modelos,
estou pensando em colocar apli-
ques com a figura do mascote.”

Prado conta que a Via Parizzy
é uma microempresa que está
instalada há dois anos em Jaú.
Ele veio participar da feira do em-
preendedor para fazer contatos
e diz estar com boas expectati-
vas de futuras vendas. “Com a
realização da Copa, muito di-
nheiro será despejado no Brasil.
Espero obter ao menos uma fa-

tia desse bolo, por isso tenho in-
tenção de aumentar a produção
no próximo ano.”

Com experiência de vendas de
artigos como bandeiras e carto-
las para as três últimas Copas, o
proprietário da Fest Island,
Eduardo Misson, afirma que já
está fazendo estoque de alguns
produtos. “Vim para este com
duas expectativas – encontrar
parceiros e conhecer potenciais
clientes.”

Segundo Misson, na última
Copa o faturamento da empresa
aumentou 40%. “Agora, nossa
expectativa é de dobrar o fatura-
mento. A empresa que opera nor-
malmente com 30 funcionários,
vai começar a contratar mão de
obra temporária dentro de seis
meses. “Vamos ampliar o qua-
dro de funcionários gradativa-
mente. Em 2010 contratamos
150 temporários.”

De olho num público diferen-
ciado, o dono da Mapelli cintos,
bolsas e acessórios, Marivaldo
Souza Freitas, apresentou duran-
te o evento modelos de cintos de
couro que levam as cores da ban-
deira. “Tenho outros produtos
em fase de desenvolvimento co-
mo carteiras, bolsas, braceletes
e porta batom”, diz Freitas, que
tem entre seus clientes lojas co-
mo Daslu e Lewis. “Vim à feira
para tornar minha marca conhe-
cida. Acho que essa é uma forma
de divulgar meu trabalho e atrair
novos clientes”, conclui.

A divulgação, segundo Carrer,
é uma das estratégicas básicas
que os interessados em desfru-
tar as boas oportunidades ofere-
cidas pela Copa, devem se preo-
cupar. “Também podemos in-
cluir nessa lista a questão da se-
gurança, decoração do ponto de
venda, preparação da equipe e re-
forço do estoque.”

Outra empresária que estava
no evento interessada em divul-
gar o nome de sua marca e fechar
negócios para a Copa, era Rosân-
gela Golmia. Ela criou há três
anos a Só Chinelos (foto da capa),

após trabalhar 20 anos como re-
vendedora da Havaianas. Segun-
do ela, a vontade de montar o ne-
gócio surgiu quando aparece-
ram os primeiros modelos de chi-
nelos mais criativos.

Hoje, a Só Chinelos tem dez
empregados, mas a empresária
está iniciando ação social com
presidiárias do Carandiru, que
irá contribuir para a ampliação
de sua equipe. “Já contratei seis

detentas que vão trabalhar para
mim. No momento, estou insta-
lando equipamentos dentro do
presídio e dentro de dez dias elas
começam a produzir.” As novas
funcionárias devem receber um
salário mínimo e para cada três
dias trabalhados, será desconta-
do um dia no total da pena.

Rosângela conta que, por ter
uma empresa pequena, os clien-
tes podem escolher um modelo

exclusivo, misturando as cores e
os tipos de tiras. Na feira, Rosân-
gela apresentou modelos já deco-
rados para a Copa e um folder
com as variações do produto.

“Posso fazer o que a empresa
desejar. É só definir o tema da
Copa de sua preferência que nós
desenvolvemos o produto, as-
sim como estou acostumada a fa-
zer para festas de casamento e
eventos empresariais.”

● Brasilidade

Comerciante deve
caprichar na divulgação
para atrair clientes e
garantir bons lucros com
a realização do mundial

JUNIOR PRADO
PROPRIETÁRIO DA VIA PARIZZY
“O grande foco da nossa próxima
coleção são as cores da
bandeira brasileira. Em alguns
modelos, estou pensando em
colocar apliques com a
figura do mascote”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,  28 out. 2012, Caderno Oportunidades, p. 4.




