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CCiittyy  SShhooeess:: especializada em calçados e acessórios femininos, a
City Shoes inaugura, no Shopping Metropolitano, na Barra da
Tijuca, a 31ª loja da marca na capital fluminense. O investimento é
de R$ 500 mil.

EE--ccoommmmeerrccee::  a Lupalupa, de óculos e acessórios, acaba de lançar
uma loja virtual e estima aumento de 25% na vendas com o novo
canal até março de 2014. O mix de produtos e os preços são os
mesmos das lojas físicas, o frete é grátis e as entregas são feitas
em todo o País.

Especializado em itens naturais e saudáveis, o Mundo
Verde fechará 2013 com 282 lojas no País e faturamento de
R$ 322 milhões, alta de 22,5% frente ao ano anterior. Se-
gundo o diretor executivo da rede, Sérgio Bocayuva (foto),
a maturação das unidades inauguradas nos últimos dois
anos, associada ao lançamento da linha própria de produ-
tos, chamada Mundo Verde Seleção, contribuíram decisi-
vamente para o bom desempenho deste ano e fazem o
grupo projetar um resultado ainda melhor para 2014. 

“O Mundo Verde Seleção já é a oitava marca mais
vendida na rede. Lançaremos 600 produtos até 2018.
Para 2014, a estimativa de receita líquida é na casa de
R$ 431 milhões, o que representaria crescimento de
34% em relação a 2013”, afirma o executivo, acrescen-
tando que a empresa investiu R$ 2,5 milhões em mídia
este ano. “Em 2014, o aporte em publicidade e mer-
chandising será ainda maior, provavelmente o dobro,
ajudando a consolidar o posicionamento institucional
do Mundo Verde no mercado e a melhor divulgar os
produtos da marca própria”, completa.

SELO VERDE

A exemplo da matriz norte-americana, a Jani-King, especializada em
limpeza comercial, é a primeira em seu segmento a conquistar o Selo
Verde no País, concedido pelo Conselho Nacional de Defesa Ambiental
(CNDA), que certifica as práticas sustentáveis de sua operação. De
acordo com a rede, que tem 53 franqueados que atendem a mais de 1,2
mil clientes no País, podem receber o certificado empresas que
comprovam periodicamente, por meio de laudos, que seus processos são
amigáveis ao planeta. “Não existem ainda produtos de limpeza
completamente inofensivos ao meio ambiente, mas há técnicas capazes
de minimizar o impacto e desenvolvê-las é um exercício diário para nós”,
afirma o diretor de Operações da Jani-King, Christian Rojas. Ele
acrescenta que o selo pode trazer mais negócios, já que o documento
atende às exigências das entidades internacionais promotoras dos
eventos esportivos que o Brasil sediará.

EXPANSÃO

Rede de sorvetes e sobremesas especiais, a IceMellow inaugura mais oito
unidades até o final do ano, com investimento na casa de R$ 2,4 milhões.
Segundo a empresa, serão três franquias em São Paulo, uma no Rio de
Janeiro, uma em Brasília, uma em Goiânia, uma no Ceará e outra em
Macapá. “Nosso plano de expansão contempla a negociação de cerca de
30 lojas por ano. Até 2016, queremos atingir a meta de 150 unidades”,
prevê o diretor da IceMellow, Ivan Almeida, acrescentando que a empresa,
que tem 40 lojas em operação espalhadas pelas regiões Sudeste, Centro-
Oeste, Nordeste e Norte, estima faturamento de aproximadamente R$ 25
milhões em 2013, alta de 36% em relação ao ano passado.

C U R TA S

PARCERIAS

A Seletti, rede com foco em culinária saudável, firmou parceria com a
marca de gelatos Diletto para o lançamento de dois sabores exclusivos
de picolés de baixa caloria. As delícias estão disponíveis nos sabores
chocolate, com 82 calorias, e frutas vermelhas, com 58. A expectativa é
de que sejam vendidos 10 mil unidades por mês nas 31 lojas da empresa
no País. Além disso, Seletti firmou acordo com a Coca-Cola FEMSA
Brasil para iniciar a comercialização de seus mattes nas franquias do
grupo. As marcas criaram ainda ação promocional para o lançamento:
na compra de uma refeição combinada com a bebida, o consumidor leva
para casa um copo comemorativo de 310 ml.

DIVULGAÇÃO

Marca própria 
turbina resultado 
do Mundo Verde

» MAX MILLIANO MELO

C om a chegada do final
de ano é hora das em-
presas fecharem seus
balanços, encerrarem

um ciclo de desenvolvimen-
to e darem início ao planeja-
mento do ano seguinte. Para
engajar funcionários e cele-
brar os resultados obtidos, a
maioria das companhias rea-
liza algum tipo de comemo-
ração. Especialistas expli-
cam o que fazer – e o que evi-
tar – para tornar o momento
de descontração divertido
para os empregados e uma
excelente ferramenta moti-
vacional para o próximo ano.

O primeiro passo antes de
estruturar qualquer evento
para seu público interno é
conhecê-lo bem. “A empresa
precisa entender o perfil de
seus funcionários, além das
suas expectativas”, explica a
gerente de eventos da Accen-
tiv’Mimética, Clarissa Her-
nandes Erbella. “Às vezes, a
empresa gasta bastante di-
nheiro em uma festa do tipo
balada, com DJ’s, quando, na
verdade, o perfil do funcio-
nário é outro. Ele prefere um
churrasco em um sítio no pe-
ríodo da tarde, onde possa
levar a família”, exemplifica.

Nestas  horas  também é
importante saber gastar com
inteligência. “Muitas empre-
sas tentam economizar com
coisas relativamente baratas
e a comemoração acaba per-
dendo seu espírito festivo”,
conta a especialista, que res-
salta ainda que a alimenta-
ção é  outro ponto-chave.
“Tem empresas que prefe-
rem servir apenas um coque-
tel, sem jantar. Se a festivida-
de for realizada logo após o
expediente, isso pode ser um
empecilho”, relata.

Os problemas orçamen-
tários acontecem, em geral,
porque a festa de fim de ano
é o último gasto das empre-
sas. “Em geral, o orçamento
já está apertado e as com-

Chance de motivar a
equipe e confraternizar 
Para que o evento tenha resultado e não seja uma mera celebração, o primeiro passo 
é conhecer bem os funcionários. Só assim é possível engajá-los, dizem especialistas

FESTAS DE FIM DE ANO

PARA A EMPRESA:
– É necessário avaliar se há tempo e conhecimento técnico
para se dedicar aos detalhes. Caso não, o indicado é
contratar uma empresa especialista.
– Algumas empresas optam por fazer a apresentação de
resultados financeiros ou premiações no mesmo local da
festa. Se esse é o caso, considere uma estrutura maior
para o evento.
– Confraternização requer integração com todos os
executivos e funcionários. Por isso, não é recomendada a
separação das lideranças em um espaço VIP.
– Canapés, pequenas porções de massas, saladas e risotos
em estilo coquetel são uma boa sugestão para
alimentação. Desta maneira, as pessoas não precisam
comer sentadas à mesa e o clima de informalidade será
mantido.
– É recomendável marcar o início da festa no final do
expediente para evitar que comece muito tarde.
– Caso tenha gincanas, evite criar brincadeiras
constrangedoras.

PARA OS FUNCIONÁRIOS
– Evite excessos. Antes e durante a festa opte pela
discrição no comportamento.
– Cumprimente seus superiores, mas não seja
inconveniente.
– Beba e coma com moderação.
– Não levante polêmicas.
– Dance sem ousadias.

DICAS PARA UMA
COMEMORAÇÃO PERFEITA

panhias optam por fazer algo
mais reduzido”, explica a só-
cia da Safe Trip Brazil, espe-
cializada na organização de
festas corporativas, Nathalie
Gildin. Assim, diferentemen-
te de outros eventos realiza-
dos ao longo do ano – como
lançamentos e divulgações
de resultados –,  a  maioria
das corporações internaliza
a organização do encontro.

Motivação

Para ela, a contratação de
empresas especializadas po-
de dar mais profissionalismo

às festas de final de ano. “Não
que as equipes de RH e de
marketing,  que nor mal-
mente assumem esse tipo de
responsabilidade, não consi-
gam organizá-las,  mas as
duas áreas  já  têm tarefas
quotidianas, e o acúmulo de
funções pode prejudicá-las”,
avalia Nathalie, que recon-
hece,  contudo, um cresci-
mento na profissionalização
dessas confraternizações. 

“Aos poucos, as empresas
estão começando a entender a
importância deste tipo de
evento na motivação de suas
equipes, sejam grande corpo-

rações ou pequenas empresas.
Com isso, o segmento voltado
para empresas organizadoras
de também ganha corpo”,
completa a executiva. 

A empresas que enfrenta-
ram um ano difícil, com cor-
tes nas equipes, também po-
dem aproveitar as festas para
motivarem o staff. Apesar de
muitos executivos temerem
que o evento seja vista como
gastos desnecessário em mo-
mento de crise, a percepção
dos funcionários, via de re-
gra, é outra. “A festa, nestes
casos, é valida para ajudar a
motivar novamente a equi-
pe”, acredita Clarissa. “O en-
contro funciona como uma
mensagem de agradecimen-
to, que a empresa conta com
estas  pessoas  no próximo
ano”, completa.

Amigo oculto

Amado por alguns, odiado
por muitos, a brincadeira co-
nhecida como amigo secreto
é praticamente inevitável
nos ambientes corporativos
durante a realização de even-
tos de final de ano. Para os
que não gostam, recomen-
dam especialistas, é melhor
ser  franco com os compa-
nheiros de trabalho. 

“Geralmente as pessoas
que rejeitam sua participa-
ção na brincadeira são vistas
como antipáticas  e,  nem
sempre, isso é verdade”, ex-
plica o diretor da Sr. Gentile-
za Educação Corporativa da
(SGEC Brasil), Luiz Gabriel
Tiago. “É muito melhor ser
sincero do que participar do
sorteio dos nomes e, no dia
da festa, não aparecer com o
presente. Já imaginou que
vergonha? Isso não seria na-
da gentil!”, completa.

Já para aqueles que gos-
tam desse tipo de brincadei-
ra, o interessante é manter
as regras da brincadeira bem
claras. “É interessante esti-
pular normas de participa-
ção. Dessa forma, fica bas-
tante claro quais presentes
podem ser comprados, sua
faixa de preço ou tema”, con-
ta  o  especial ista,  que re-
comenda a criação de uma
lista de preferências, em que
cada participante possa in-
dicar a lembrança que prefe-
re ganhar.  Segundo eles,  a
inciativa ajuda a evitar prob-
lemas, especialmente quan-
do a equipe envolve pessoas
que não se conhecem bem. 

“Os responsáveis pela or-
ganização do amigo secreto
podem entregar aos partici-
pantes um informativo com
as intenções dessa brinca-
deira. Podem especificar a
data, horário e local da en-
trega dos presentes, além de
algumas regras básicas, co-
mo se divertir e respeitar as
diferenças”, explica.

Informativos

Para deixar  tudo muito
claro e evitar surpresas desa-
gradáveis, os informativos
podem conter também in-
formações gerais sobre a fes-
ta, sobre o tipo de ambiente
– mais formal,  ou descon-
traído, por exemplo – e a for-
ma como os funcionários de-
vem se vestir, além de dicas
de como voltar para casa, no
caso das confraternizações
onde serão servidas bebidas
drinques alcoólicos. 

“São pequenas pistas que
dão uma boa noção ao fun-
cionário do que ele deve es-
perar. Isso ajuda a evitar frus-
trações”, afirma Clarissa Her-
nandes Erbella, da Accenti-
v’Mimética.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 dez. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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