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CCaammppaannhhaa:: Ortobom lançou na semana passada , sua
campanha de Natal 2013. Com o mote O Papai Noel já escolheu
seu presente. E você?, a rede especializada em colchões dará
descontos até 40% e parcelamento em até 10 vezes sem juros. A
promoção se encerra em 25 de dezembro.

Depois de 110 inaugurações na Colômbia em me-
nos de um ano, a rede Doutor Resolve prepara sua
chegada no mercado mexicano, onde já selecionou
um master franqueado e deve abrir a primeira fran-
quia em março de 2014, revela o fundador e diretor-
presidente do grupo, David Pinto (foto). De acordo
com o executivo, a marca já tem este ano 350 abertu-
ras em suas três unidades de negócio – Reparos & Re-
formas; Serviços de Diaristas e Instituto da Constru-
ção, especializada em cursos profissionalizantes –,
número que deve ser ampliado até o final do ano.
“Temos outros contratos fechados e cada unidade
demora de 40 a 45 dias para ser inaugurada. O núme-
ro de franquias abertas, portanto, deve subir”, afirma
Pinto, acrescentando que recebe cerca de 3 mil fichas
de candidatos por mês. “Em média, ganhamos 30 no-
vas operações mensais”, completa.

De acordo com o fundador da Doutor Resolve, o
perfil do franqueado é de empreendedores da cha-
mada nova classe média, com idade de 25 a 35 anos e
que apostam na franquia para a abertura do primeiro
negócio. “Pelo que percebemos, são pessoas que in-
vestem mais por vocação do que por necessidade, e
que chegam com o capital inicial na mão”, conta Pin-
to, que espera encerrar 2013 com alta de 30% no fatu-
ramento do grupo. “Atendemos a 360 mil clientes por
ano. São pessoas das classes A e B, que não têm tem-
po para fazer reparos em casa ou uma faxina.”

Em relação ao Rio de Janeiro, onde a rede abriu 56
unidades de Reformas & Reparos em pouco mais de
dois anos, Pinto vê espaço para mais inaugurações.
“Com as três marcas, temos 80 franquias, sendo 60 na
capital. O Rio é nosso segundo mercado mais impor-
tante e continuaremos investindo para aumentar
nossa capilaridade no estado”, conclui. 

INTERIOR

Especializada em roupas e acessórios de couro, a Couro& Cia
inaugurou na última sexta-feira a primeira unidade no estado.
Com um investimento de R$ 400 mil, a loja fica no Shopping
Boulevard Campos, em Campos de Goytacazes, na região Norte
Fluminense. O plano de expansão da rede para o estado
contempla ainda a abertura de mais quatro pontos de venda,
sendo uma em Niterói e outras três na capital.

C U R TA

FOCO EM SHOPPINGS

Unidade de negócios do Grupo Boticário, a marca quem disse,
berenice?, especializada em cosméticos e produtos de beleza,
inaugurou no último dia 14 sua sétima loja no Rio de Janeiro, dessa vez
no Via Brasil Shopping, em Irajá, na Zona Norte. Presente em outros
seis shoppings no Grande Rio – Barra Shopping, Shopping Tijuca, Rio
Sul, Boulevard Rio,  Recreio Shopping e West Shopping –, a rede
inaugura até o final do ano mais uma franquia no Shopping
Metropolitano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Atualmente, a quem
disse, berenice? tem cerca de 90 operações no País. Além disso, a
empresa também comercializa mais de 500 produtos via e-commerce,
no www.quemdisseberenice.com.br, com entrega em todo o Brasil.

CONTRATAÇÕES

Para atender à grande demanda de final de ano, a rede Unhas Fast,
com unidades em Goiânia e Rio de Janeiro, contratará cerca de 70
manicures nas praças em que atua. “Para as unidades de Goiânia serão
30 vagas e, no Rio, mais 40, sendo 20 apenas na nova franquia do
Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca”, informa a sócia e
fundadora da empresa, Débora Alcantara, acrescentando que, em
2014, a previsão é abrir 20 postos de trabalho no início de janeiro,
quando inaugura a primeira loja em São Paulo, em Ribeirão Preto.
“Todas poderão ser efetivadas na função após as festas de final de ano,
já que temos movimento o ano inteiro”, completa Débora.

DIVULGAÇÃO

Doutor Resolve chega
ao México em 2014 

» MAX MILLIANO MELO

Em se tratando de e-mail,
todo cuidado é pouco.
A ferramenta que há dé-
cadas ajuda a encurtar

distâncias e acelerar processos
se tornou essencial para prati-
camente todas as formas de
trabalho. Seu caráter perma-
nente, pois sempre há uma có-
pia salva em algum lugar, e sua
fácil reprodução, entretanto,
tornaram-na um ponto de pe-
rigo nas empresas, uma vez
que problemas organizacio-
nais, de recursos humanos
(RH) e até mesmo espionagem
tem como porta de entrada as
contas de correio eletrônico
corporativas. Monitoramento
preventivo e investimento em
soluções de segurança podem
garantir o controle do fluxo de
informações, garantem espe-
cialistas em tecnologia da in-
formação (TI).

Antes polêmica, a decisão
de monitorar o email corpora-
tivo de seus funcionários já é
aceita pela legislação brasilei-
ra e aplicada por cada vez mais
empresas. “Para não ser ilegal
tudo deve estar em contrato.
Recentemente, houve um caso
no qual o Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo decidiu
que o correio eletrônico forne-
cido como ferramenta de tra-
balho pertence à empresa e
não ao empregado”, explica a
consultora em etiqueta profis-
sional Janaina Depiné, autora
do site www.elegantesem-
pre.com.br. “Portanto, a em-
presa tem o direito de investi-
gar o conteúdo e penalizar se
mau utilizado”, alerta.

Como o funcionário não es-
tá utilizando seu computador
doméstico, é comum, segundo
os especialistas, que o cuidado
com sites suspeitos, ou com
conteúdos que possam infec-
tar o computador, seja menor.
Por isso, é comum que as má-
quinas de empresas também
sejam mais sensíveis a portais
maliciosos. “Hoje, muitas pes-
soas usam email para receber

informações comerciais e po-
dem clicar no link que esteja
carregando malware (software
destinado a se infiltrar em um
sistema de computador alheio
de forma ilícita) ou que leve
para um site de phishing (frau-
de eletrônica)”, conta gerente
geral para Brasil e para Améri-
ca do Sul da Return Path, Louis
Bucciarelli.

“É recomendado que todas
as empresas adotem estraté-
gias de monitorar o nível de
abuso em torno de suas mar-
cas no ambiente do email e
tracem planos para combater
estes abusos para que nenhu-
ma mensagem de phishing
chegue na caixa de entrada do
usuário”, completa.

Riscos

Para o líder da área de Ris-
cos em TI da ICTS, especializa-

da em consultoria e gestão de
riscos de computação, Marco
Ribeiro, a principal indicação
é que o monitoramento das
contas de correio eletrônico
seja feito por empresas exter-
nas. “De uma forma geral, é in-
dicado o uso de especialistas
no assunto, pois dessa forma
está garantida a ausência de
vínculos com funcionários e
prestadores de serviço, além
de usufruir de maiores bases
de teste e modelos de situa-
ções de risco”, afirma o execu-
tivo, destacando que a medida
evita ainda vício de interpreta-
ção de resultados.

Em tempos de escândalos
de espionagem envolvendo
companhias brasileiras como
vítimas, as ferramentas que
mantenham as mensagens
protegidas de vazamento ga-
nham ainda mais importân-
cia. “A proteção deve estender-

Email: cuidados para o
mocinho não virar vilão
Em tempos de espionagem na grande rede, atenção com o uso correto do correio
eletrônico é imperativo nas corporações, evitando ainda problemas organizacionais

PREVENÇÃO

11  --  Não envie correntes ou spam,
especialmente do e-mail corporativo.
Também não acredite em qualquer
alarmismo contido na mensagem. Pesquise
a veracidade antes de disseminar o caos.

22  --  Quando enviar mensagem para várias
pessoas, coloque os destinatários em cópia
oculta. Assim, você evita que as pessoas
“roubem” o e-mail do outro e ninguém sabe
quem mais recebeu sua mensagem.

33  --  Formate seu texto antes de enviar para
que o visual ficar limpo e agradável.
Mensagens maiores exigem que você faça
uma “quebra” em várias partes para melhor
leitura. 

44  --  Só use abreviaturas (com moderação)
com pessoas mais próximas.

55  --  Quando enviar um e-mail profissional
com cópia, siga a hierarquia.

66  --  Não clique em links desconhecidos.

77  --  Não abuse da opção “Responder a

todos”. Só faça isso quando for realmente
necessário.

88  --  Escolha o “assunto” bem coerente com
o conteúdo para que chame atenção de
quem vai receber.

99  --  Só use “URGENTE” ou “IMPORTANTE”
no assunto do e-mail quando de fato for.
Caso contrário você cairá em descrédito

1100  --    Jamais envie um currículo para outra
empresa do e-mail corporativo.

1111  --  Evite ao máximo mandar mensagem
com confirmação de leitura. Soa como
fiscalização. Só faça isso quando há prazos
envolvidos ou é necessário comprovar que o
sujeito leu o e-mail.

1122  --  Em e-mails profissionais, nunca se
despeça com “Beijos”, mas
“Atenciosamente”, “Cordialmente”, ou, no
caso dos mais próximos, “Abraços”.

FFoonnttee:: consultora em etiqueta profissional Janaina Depiné

DICAS PARA O BOM USO DOS EMAILS

se desde os meios tecnológi-
cos, como a criptografia de da-
dos, até o uso prudente de re-
cursos, principalmente ao
abrir arquivos de remetentes
desconhecidos ou utilizar de
redes sem-fio públicas e des-
conhecidas”, conta Ribeiro,
que lembra ainda que o fator
humano não deve ser ignora-
do. “Convém que, além de in-
vestimentos e manutenção
em sistemas e tecnologia,
ocorram ações de conscienti-
zação, teste e monitoramento
constantes”, completa.

Mau uso

Gerente de recursos huma-
nos da Componente Holding,
Pedro Eduardo Rodrigues con-
ta que, na maioria dos casos, o
problema não é externo, mas
interno, já que o maior erro
dos funcionários das empre-
sas é utilizarem as contas pro-
fissionais para assuntos pes-
soais, como marcar e convidar
os colegas para um churrasco,
abrir uma reclamação de pro-
duto ou serviço e no cadastro
informar o email da empresa,
entre outras situações. “Por ele
o profissional se expressa com
a identidade da empresa, por
isso deve ser utilizado com
responsabilidade”, completa.

Quando isso acontece, o
mau uso da ferramenta pode
acabar gerando consequên-
cias graves para o empregado,
que incluem a demissão. “Há
um caso recente envolvendo a
Nestlé que demitiu uma fun-
cionária por passar informa-
ções da empresa para outras
pessoas usando o email cor-
porativo”, conta a consultora
em etiqueta profissional Janai-
na Depiné. “É importante lem-
brar que emails são documen-
tos e provam, por exemplo,
uma injúria, calúnia ou difa-
mação. Podem também reve-
lar, como no caso acima, se
um funcionário está dissemi-
nando informações sigilosas
da empresa, entre outros ca-
sos”, completa.

Para Janaina, nestes casos,
o melhor método de prevenir
problemas é criar uma cultura
positiva no uso das mensa-
gens. “O maior cuidado deve
ser o de criar um manual de
regras e disseminá-lo”, afirma.
“É importante lembrar que a
liderança tem o papel de pro-
pagar uma cultura. Assim, se
os dirigentes enviarem emails
corretos e formais, a tendência
é que os demais sigam o mes-
mo modelo”, completa.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 nov. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




