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O JC

O maior evento do setor de serviços
O Sescon-RS e o Sescon Serra Gaúcha, entidades que representam várias categorias do setor de prestação de
serviços, estão intensificando os trabalhos para atrair o maior número possível de empresários de todo o País para
a 15ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,

Institucional

Informações e Pesquisas, que, este ano, ocorrerá no Rio Grande do Sul. Destinada a empresários e executivos do
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marketing, além de uma feira de negócios com expositores nacionais. O presidente do Sescon-RS, Jaime
Gründler Sobrinho, informou que dois destaques já confirmaram participação, o consultor norte-americano James
Hunter e o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.
McDonald’s
O McDonald’s preparou um presente especial para as férias. Entraram em cartaz em todos os restaurantes do
Brasil três sabores de Wraps: o Bacon Crispy, o Mostarda Grill e o Barbecue Crispy. Os novos produtos são leves,
com sabores diferenciados e ideais para os dias quentes de verão.
Certificação
A unidade industrial da Kepler Weber de Panambi recebeu a certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade,
Meio Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho de acordo com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001. A avaliação foi do Bureau Veritas, que também recertificou o Sistema de Gestão da Qualidade nas
unidades de Campo Grande (MS) e Porto Alegre de acordo com os requisitos da norma ISO 9001.
Turismo
Num trabalho de qualificação dos atuais trabalhadores do setor de turismo e daqueles que nele queiram entrar,
será realizado, em abril, em Porto Alegre, Curso Intensivo de Marketing e Planejamento Turístico. A iniciativa é do
jornalista Renato Brenol de Andrade, um dos pioneiros do setor turístico do Rio Grande do Sul. Será realizado nos
dias 5, 6 e 7 de abril, no Ritter Hotel, e as inscrições já estão abertas. Informações com m
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IBM
A IBM Brasil investiu R$ 1 milhão em uma estrutura de atendimento em Caxias do Sul, com foco exclusivo nas
cidades da região serrana. Com o mercado de tecnologia da informação em expansão, Caxias possui o segundo
maior PIB do Estado e representa o terceiro maior polo metalmecânico do Brasil. Primeira área do Estado a
realizar um Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia, a Serra gaúcha vive um momento de abertura na área de
TI, estruturando sua cadeia produtiva por meio de apoio público e privado.
Franchising
O empresário Marco Pozza assumiu o comando da Associação Brasileira de Franchising Sul. A entidade nacional
congrega mais de mil associados em todo o Brasil. Sucede

Gustavo Schifino, eleito vice-presidente da ABF

nacional e que também é presidente da CDL Porto Alegre. Diretor de expansão da rede de moda infantil Caverna
do Dino, Marco Pozza atua há dez anos no setor de franchising.
Expressão cultural
Gustavo Ene, presidente do Lide-RS – Grupo de Líderes Empresariais, comemora o reconhecimento que a
Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, a qual também preside, recebeu, em 2012, no Prêmio Líderes &
Vencedores, da Federasul e da Assembleia Legislativa. O projeto nasceu em 2008 e é aberto a alunos de 10 a 14
anos das redes públicas estadual e municipal de Porto Alegre. Hoje, conta com 44 jovens músicos, que recebem
bolsa-auxílio, além de transporte para as aulas. Ene está desde 2010 à frente da associação que organiza a
orquestra. Dois associados do Lide-RS também são apoiadores: Banrisul, como patrocinador, e KPMG, com a
auditoria.
Lançamentos
A Bennemann Couro Design está fazendo uma série de lançamentos de acessórios para públicos masculino e
feminino. Há muita inovação no design e na confecção.
Sem Inmetro
A EJRos Brasil, empresa caxiense especializada em certificação de processos e produtos, realizou uma pesquisa
entre os meses de setembro e outubro de 2012 com fabricantes de eletrodomésticos do Rio Grande do Sul sobre a
certificação compulsória de 97 famílias de eletrodomésticos. O resultado mostrou que 34% das empresas ainda
não atendem esta legislação, que teve prazo final em 31 de dezembro. Correm o risco de não poderem mais
comercializar seus produtos a partir de 2013.
Propaganda
O nascimento das agências, a ascensão dos profissionais, as grandes companhas, os desafios, as disputas e as
viradas de jogo no mundo da propaganda foram reunidos pela Associação Riograndense de Propaganda no livro e
no filme de longa-metragem Idéias Registradas para contar a história do setor no Rio Grande do Sul. São mais de
80 anos contados por alguns de seus principais personagens em comemoração aos 55 anos da ARP,
comemorados em 2012.
Ticket
A empresa gaúcha Endereço Certo é a responsável por realizar uma grande operação para a Ticket, que está
atualizando os pontos de venda de seus estabelecimentos credenciados em 54 cidades de 16 estados do Brasil
nas regiões Norte e Nordeste. Uma equipe de promotores visita as lojas, atualiza o banco de informações e
fornece a sinalização.
Vagas em restaurante
A tradicional rede de restaurantes da Serra gaúcha Casa DiPaolo, que inaugurará sua nona unidade em fevereiro,
ao lado do aeroporto, em Porto Alegre, está com processo seletivo de pessoal aberto. Há vagas, para ambos os
sexos, de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, garçom, churrasqueiro e auxiliar de limpeza. Currículos para email vidaempresarial@terra.com.br ou na sede da AST Facilities, Avenida dos Estados, 1383.
Embelleze
A escola de beleza Instituto Embelleze Franchising cresceu 25% em 2012. Chegou a 300 franquias e mira
expansão pelo interior do Brasil.
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