
Jornal do Commercio •  Quinta-feira, 25 de abril de 2013  •  Opinião • A-23

RIO DE JANEIRO
Rua do Livramento, 189  - CEP 20.221-194 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone geral: (21) 2223-8500

jornaldocommercio@jcom.com.br

SÃO PAULO
Avenida Moema, 170 - 120 andar - Conjs 122 e 123

Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP 04077-020

(11)5051-5115 jornaldocommercio.sp@jcom.com.br

BRASÍLIA
SCN Qd. 2 Bl. D Edifício Liberty Mall Torre A 

salas 410/412 - CEP 70712-903 - Tel.: (61) 3037-1280 

jornaldocommercio.bsb@jcom.com.br

MINAS GERAIS
Rua Tenente Brito Melo, 1223 Cj 604

Barro Preto - Belo Horizonte

Tel: (31)3048-2310 - CEP 30180-070www.jornaldocommercio.com.br E-mail: jornaldocommercio@jcom.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL

RIO publicidade@jcom.com.br (21)2223-8590 

Diretor Comercial
JAIRO PARAGUASSÚ jparaguassu@jcom.com.br

Gerente Comercial
ELVIRA ALVANÉ ealvane@jcom.com.br

SÃO PAULO 
Gerente Comercial

WALDEMAR GOCKOS FILHO
wfilho@jcom.com.br 

(11) 5051-5115

BRASÍLIA 
Gerente Comercial

MARCELO DE LUCENA
mlucena@jcom.com.br

(61) 3037-1280

Diretor Administrativo e Financeiro
NELSON GIMENEZ CORRÊA gimenez@jcom.com.br

MINAS GERAIS 
MÍDIA BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. 

Rua Tenente Brito Melo, 1223/604 - Barro Preto Belo Horizonte -MG -
CEP: 30180-070 - comercial@midiabrasilcomunicacao.com.br

(31) 3048 -2310

REDAÇÃO EDITORA-EXECUTIVA - JÔ GALAZI: jgalazi@jcom.com.br/reportagem@jcom.com.br EDITORES-JORGE CHAVES: jchaves@jcom.com.br - PEDRO ARGEMIRO: pargemiro@jcom.com.br - LUÍS EDMUNDO ARAÚJO: laraujo@jcom.com.br - VINICIUS PALERMO: vpalermo@jcom.com.br -
VINICIUS MEDEIROS: vmarinho@jcom.com.br - KATIA LUANE: kluane@jcom.com.br- MARTHA IMENES: mimenes@jcom.com.br - RICARDO GOMES: rgomes@jcom.com.br - SERVIÇOS NOTICIOSOS Agências Estado, Brasil, Bloomberg e Reuters

ADMINISTRAÇÃO D.A PRESS MULTIMÍDIA
ATENDIMENTO 
PARA VENDA 
E PESQUISA DE IMAGENS

Endereço: SIG Quadra 2, nº 340, bloco I,
Cobertura – 70610-901 - Brasília – DF, de
segunda a sexta, das 13 às 17h E-mail, fax ou
telefone: (61) 3214.1575/1582 | 3214.1583  
dapress@diariosassociados.com.br, de
segunda a sexta, das 13 às 21h / sábados e
feriados, das 12 às 18h

Departamento de Cobrança
(21) 2223-8516

2223-8509
Fax. 2223-8599

cobranca@jcom.com.br

Circulação
2223-8570
2223-8545

circulacao@jcom.com.br

Departamento de Compras
compras@jcom.com.br

(21) 2223-8500,
ramal 9582

P
restação de contas através da contabili-
dade é um das três línguas mais difundi-
das e utilizadas neste planeta. Todo mun-
do nos negócios só se comunicam de for-
ma entendível e confiável através da con-
tabilidade. Todos os países deste planeta
estão al inhados pelo menos parcial-
mente ou integralmente com as normas

internacionais de contabilidade. 
O Brasil é o primeiro país de grande porte que tem suas

normas de prestação de contas para fins societários e
de consolidação plenamente alinhadas com as nor-
mas internacionais de contabilidade. 

A inflação durante décadas até 1994 mudou o
comportamento da sociedade brasileira. Prestação
de contas através da contabilidade tornou-se ônus
sem bônus. Com a ausência de uma moeda estável
até então inexistia estímulos para fazer prestação
de contas usando a contabilidade. Os empresários
passaram a valorizar o fluxo de caixa – simples o
objetivo, relegando a contabilidade como uma
obrigação sem benefícios. 

Neste sentido a Receita Federal do Brasil dispensou
desde 1995 a apresentação de prestação de contas via
contabilidade para empresas com receitas anuais até
R$ 48 milhões – valor atual. Inventou uma alternativa
supersimples de apuração de impostos denominado
regime de lucro presumido (atualmente, cerca de um
milhão de empresas) e para empresas no regime sim-
ples (cerca de quatro milhões de empresas) com receitas anu-
ais até R$ 3,6 milhões. 

A base de tributação é o valor das receitas declaradas (dis-
pensando prestação de contas entendíveis via contabili-
dade). Com a passividade da sociedade e da maioria das en-
tidades profissionais e de classe, foi autorizado em abril de
2013 o aumento do limite para R$72 milhões a partir de
2014. Dentro do bom senso deveria ter sido revogada antes
de 2000. É difícil acreditar em retidão sem prestação de con-
tas (contabilidade) entendível. 

Ninguém ousa dirigir um carro a noite sem faróis. Também
não ousa dirigir sem vidros dianteiros limpos com limpadores
funcionando, e espelhos retrovisores. Numa empresa sem
prestação de contas entendíveis, informativas do passado e
orçamentos prospectivos, é igual a dirigir automóveis sem
faróis e limpadores no escuro. 

O bom senso impera quando dirigimos automóveis.
Muitas empresas e empresários, ainda apegadas aos hábitos
adquiridos decorrentes da inflação elevada ainda não reinsti-
tuíram o habito necessário de prestação de contas via con-

tabilidade. O processo educativo e de persuasão para restau-
rar a contabilidade entendível e útil precisa ser intensificada.
Precisamos mostrar mais e sempre como podemos agregar
valor através da contabilidade. 

O Conselho Federal e Contabilidade aprovou em 2009 e de
2012 as normas técnicas de prestação de contas 100% alin-
hadas com as normas internacionais de contabilidade para
todas as micro, pequenas e médias empresas. A aplicabili-
dade é geral, excluindo as empresas de grande porte, que es-
tão sujeitas a normas mais detalhadas aprovadas em 2007. 

A nova contabilidade exige de todos da administração jul-
gamento responsável, bom senso e prevalência da essência
sobre a forma legal. É uma novidade para todos. Em casos de
divergências com as normas tributárias, as eventuais difer-
enças são controladas e reportadas em separado para a Recei-
ta Federal do Brasil. É o que tudo mundo faz no mundo, idem
todas as empresas de grande porte no Brasil. 

Independentemente da forma que de como é exigido a
prestação de contas para a Receita Federal do Brasil inexiste
desculpas para continuar dirigindo as empresas na escuridão

sem contabilidade. 
As novas normas contábeis  no Brasi l  tem

aceitação universal. São simples, informativas e
práticas. Os reportes são confiáveis, entendíveis e
essenciais para todas as partes interessadas – prin-
cipalmente dentro das empresas. As mesmas asse-
guram entre inúmeros benefícios acesso a fontes de
capital e de financiamentos. 

No processo educativo a maioria dos envolvidos
nos processos de preparo e divulgação precisam in-
crementar a qualidade das entregas de informes de
prestação de contas aos donos e administradores de
empresas, incluindo por exemplo performance
mensal dos indicadores chaves, contas a receber por
vencimentos de prazos, previsões de fluxo de caixa
confiáveis, etc. É preciso entregar todos os informes
necessários alinhados com os informes contábeis
que a Administração efetivamente precisa para
gerenciar os seus negócios. 

Os contadores precisam aprender a ocupar a função de as-
sessor e braço direito da administração, explicando o signifi-
cado dos números e mostrando onde que há necessidade de
mais atenção. Os números falam para os contadores experi-
entes e habilidosos em negócios. Os mesmos agora precisam
compartilhar os seus conhecimentos com os seus clientes,
agregando e encantando os mesmos. 

O futuro do contador é ser consultor interno impre-
scindível da administração, usando bem as novas normas
contábeis brasileiras.

JOSÉ MARTINELLI NETO
ADVOGADO

O avanço incessante e implacável das novas tec-
nologias tem submetido a sociedade brasileira e –
por consequência – a legislação a um status de clara
desvantagem, especialmente no que se refere à pro-
teção dos usuários e de seus dados. Não por acaso,
o Brasil é a quarta maior vítima e o terceiro maior
responsável pelos ataques cibernéticos. A boa notí-
cia é que, graças a mudanças recentes na legislação,
cidadãos e empresas têm novos mecanismos para
combater esses ataques.

Conhecida popularmente como Lei Carolina
Dieckmann, a lei 12.737/2012 entrou em vigor re-
centemente e tem como propósito tornar crimi-
nosas condutas como a invasão de computadores e
a produção, venda ou distribuição de programas ou
dispositivos que a permitam ou facilitem. Pelo texto
da nova lei, o Código Penal Brasileiro considera a
invasão como um crime de violação de segredos,
com punições que podem chegar a três anos e qua-
tro meses de prisão, além de multa.

Importante destacar, porém, que tal novidade,
por si só, não é suficiente para resguardar potenci-
ais vítimas dos ataques promovidos pelos inva-
sores, conhecidos como hackers. A legislação
brasileira ainda caminha a passos lentos, estando
em nível muito aquém do necessário para res-
guardar cidadãos e empresas de todos os riscos
inerentes às novas tecnologias.

Assim sendo, a melhor medida continua sendo a
prevenção. Para melhores resultados, deve-se bus-
car a proteção, tanto por mecanismos técnicos –
uso e atualização de antivírus, remover programas
piratas ou substituí-los por cópias originais, não
acessar páginas ou instalar programas que não se-
jam confiáveis, não expor dados pessoais nas redes
sociais – quanto legais, como a criação ou atualiza-
ção de políticas de uso da internet em ambiente
corporativo, criação ou revisão de contratos cele-
brados com programadores ou terceiros e o monitoramento de e-mails
corporativos.

A internet é rica em possibilidades, mas seu bom uso exige que o
Brasil evolua não apenas legalmente, mas também culturalmente nesse
sentido. Somente quando a educação digital for tão presente quanto a
tão propalada inclusão é que se poderá usufruir, de fato, de todas as van-
tagens e oportunidades que as novas tecnologias nos oferecem. 
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MARCELO ORTEGA
CONSULTOR E VENDEDOR

Mesmo em uma época marcada pelo crescimento do comércio
virtual - ou e-commerce -, técnicas antigas, porém muito eficazes,
ainda se fazem presentes no mundo das vendas. Exemplo disso é a
chamada venda porta a porta, modelo posto em prática por gran-
des empresas do ramo dos cosméticos e, recentemente, adotado
por uma rede de lojas de roupas femininas, que só prova a necessi-
dade eterna de o profissional do ramo ser consultivo, ter sensibili-
dade e se envolver com o cliente.

Anos atrás, a escola da venda porta a porta era conhecida por
conta da lista telefônica ou livros, oferecidos por apelo emocional,
por “empurroterapia”, por insistência e jogo de perguntas que in-
duziam as pessoas à compra. Hoje em dia, o cliente é mais precavi-
do, tem a internet e um mundo de oportunidades para comprar no
modelo M. M. M. – Mais, Melhor e por Menos. 

Os procedimentos mudaram muito de 20 anos para cá. O em-
presário, o dirigente e o gerente de vendas precisam atualizar seu
time e evitar os métodos obsoletos, pois eles irritam o prospectivo
cliente. Ninguém quer ser induzido, mas, sim, ouvir ganhos e não
mais características dos produtos. Ninguém gosta de ser posto na
parede para comprar algo e, em especial, não tem mais tempo para
ouvir discursos longos. 

Por conta disso, com base em 14 anos oferecendo treinamento a
vendedores, aprendi que eles precisam de técnicas de comunica-
ção eficazes, de estratégias consultivas e do bom entendimento do
produto. É preciso perceber que a venda é uma ação que envolve
todos na empresa, que todos são vendedores. 

Não adianta ter parte da equipe vendendo e o time de suporte,
atendimento pós-venda e o financeiro, por exemplo, “desvenden-
do”. O profissional porta a porta precisa de suporte, de tecnologia,
de ótimos argumentos para atrair atenção nos primeiros segundos
de um contato comercial. Isso se faz com processos, com preparo e
com educação comercial. Treinar é preciso!

O produto mais vendido é o que mais se oferece, mas o vende-
dor que mais vende é aquele mais marcante, com mais envolvimento, empatia e, espe-
cialmente, confiança – e esta é a principal vantagem da venda porta a porta, que torna to-
das as outras características possíveis graças a esta confiança. 

O bom profissional sabe “quebrar o gelo” comum no início de relacionamentos inter-
pessoais e tem técnicas muito diferentes das utilizadas no passado. O “vendedor cam-
peão” visita clientes com informações sobre eles obtidas com a ajuda da internet – afinal,
estamos no século XXI - e abre sua apresentação falando de coisas que possam interessar
ao cliente, não deixando apenas seu folder ou cartão. 

Aqueles que vendem porta a porta, normalmente, dão um show de relacionamento,
conquistam o direito de fazer perguntas, revelam (ou criam) necessidades. Ajudar o outro
a ver aquilo que pode servir, suprir ou atender uma necessidade é o papel principal da
venda consultiva, totalmente presente neste modelo.

Desafios e vantagens 
da venda porta a porta
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CHARLES HOLLAND
DIRETOR EXECUTIVO DA ANEFAC E DA HOLLAND CONSULTING
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A-23.




