INFORMATIVO Nº4

ÁREA DE NEGÓCIOS

SEMESTRE 2021/2
Olá!
Prezad@ Acadêmic@,
Nós, da equipe da Área de Negócios, esperamos que você e sua família
estejam bem.
Iniciamos mais um semestre no dia 02/08/2021 e novos desafios estão
impostos, sejam eles na modalidade presencial e/ou on-line.
Ao mesmo tempo, seguimos a sua disposição na sala D-203 e também
pelos seguintes contatos:
Equipe:
Coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Turismo e
Gestão Comercial:
Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler – marcosdhein@faccat.br
Curso Administração/Gestão Comercial:
Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br
Prof. Felipe Leão - felipeleao@faccat.br
Curso de Turismo:
Profª Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br
Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br
Curso de Ciências Contábeis:
Profª Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br
Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br

Votos de um ótimo semestre e contem conosco.
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ESPAÇO ACADÊMICO

Esperamos você, professor e
acadêmico na

Sala D 203
Coordenação da Área de
Negócios
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MOVIMENTO ODS - RS

Em uma reunião online realizada no dia 1º de julho foi lançado
oficialmente o Movimento Nacional ODS Rio Grande do Sul. O propósito é
articular todos os setores da sociedade para promover o alcance dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em nível nacional, estadual
e municipal até 2030. O Movimento Nacional ODS Rio Grande do Sul é um
movimento social constituído por voluntários, de caráter apartidário, plural e
ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da sociedade gaúcha. Visa cumprir com os compromissos da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelos países membros da ONU
durante sua 70ª Assembleia Geral realizada em setembro de 2015, em Nova
York. O Movimento tem como missão facilitar a incorporação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no dia a dia das pessoas e na prática das
organizações gaúchas.
Faça
parte
deste
movimento
acessando
https://rs.movimentoods.org.br/ e ajude a transformar o planeta.

o

site

Fonte: https://rs.movimentoods.org.br/
INFORMATIVO Nº 4 - 18/08/2021
FACCAT

EMPREENDEDORISMO
Empreendedor girou o mundo vendendo brigadeiro
Caio Giachetti já visitou 29 países em cinco anos vendendo brigadeiro.
Através de sua ideia criativa, chega a faturar 15 mil reais por mês trabalhando
apenas 4 dias por semana. Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Holanda, Bélgica,
Alemanha, República Checa, Estônia, Polônia, Áustria, Hungria, Croácia, Itália,
Eslovênia, França, Espanha, Portugal, Malta, Gibraltar, Tunísia, Panamá,
Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Colômbia, são os
países que Caio conheceu.
“Eu entro nas lojas e digo:
‘Meu nome é Caio e eu vim aqui para
consertar o seu dia. Eu sou da oficina
do brigadeiro e essa bolinha de
chocolate contém 20 gramas de
felicidade. Quantas dela você precisa
hoje?” Com esse elemento surpresa
ele encanta as pessoas e a aceitação
dos seus produtos é maior. Ele conta
que as pessoas riem, tiram fotos,
ficam curiosas. “Para empreender
viajando é preciso ser criativo, a
gente não tem margem de erro, o
pouco tempo de permanência não
permite falhar”.
Com uma carga horária de três horas por dia, são vendidos, em média,
200 brigadeiros, que rendem cerca de 3 200 euros por mês. “Com a ideia da
caixa de ferramentas, eu tenho mais eficiência no meu trabalho e sobra um
tempo para eu conhecer os lugares e aproveitar a viagem”.
Fonte:https://vocesa.abril.com.br/
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Sobrevivência Empresarial
A pesquisa Sobrevivência de
Empresas (SEBRAE, 2020), revelou que
Microempreendedores Individuais (MEI)
têm a menor taxa de sobrevivência entre
os pequenos negócios, pois a taxa de
mortalidade desse porte é de 29%. Já as
microempresas têm uma taxa de
mortalidade, após cinco anos, de 21,6% e
as de pequeno porte, 17%.
Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o estudo comprova a tese de
que quanto maior o porte, maior a sobrevivência, pois o empresário tem um
maior preparo e muitas vezes opta por empreender por oportunidade e não por
necessidade. Segundo o estudo, é possível inferir que a maior taxa de
mortalidade dos MEI também esteja associada à extrema facilidade de abrir e
de fechar esse tipo de empreendimento, quando comparado às Microempresas
(ME) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Entre as empresas que encerraram as suas atividades, cerca de 34% dos
entrevistados acreditam que ter acesso a crédito poderia ter evitado o
fechamento da empresa. Ainda segundo o levantamento, apenas 7% desse
grupo de empresas solicitaram crédito bancário e obtiveram êxito. “Esse dado
comprova a importância de programas como o Pronampe, que foi criado para
corrigir um problema histórico de acesso a crédito pelos pequenos negócios e
que ampliou o acesso a empréstimos no país. Antes do programa, cerca de
11% das empresas conseguiam crédito, após a iniciativa, esse número saltou
para 39%”, comenta Melles.
Fonte: http://www.agenciasebrae.com.br/
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Contabilidade e Tecnologia: Impressões
dos Acadêmicos
Os acadêmicos da disciplina de Contabilidade Introdutória de 2021/1 foram
instigados pela Professora Kélim Sprenger a exporem suas percepções sobre o
Painel Temático “Contabilidade e Tecnologia” apresentado pela Presidente do
CRC/RS, Ana Tércia Rodrigues. Assim, os alunos comentaram sobre três aspectos
da palestra que mais lhes chamaram a atenção. Entre os diversos feedbacks
recebidos, compartilhamos abaixo um trecho das percepções da acadêmica Camila
Castilhos Andrade, estudante de Administração, que autorizou a citação:
“Primeiramente gostaria de dizer que achei muito boa a palestra da Presidente Ana
e fico muito agradecida à Faccat por nos proporcionar estes momentos de muito
aprendizado fora da sala de aula. Esses eventos nos ajudam muito!
Primeiro ponto: Escassez x Abundância -> O que faz um recurso escasso se
tornar abundante no universo? Trata-se de um tema atual e que cada vez mais
será... a tecnologia! Devemos tê-la como aliada e aproveitá-la ao máximo como um
mecanismo liberador de recursos.
Segundo ponto: 14 princípios das organizações do futuro -> sendo que o 9º
princípio trata sobre mais mulheres em funções de alta gerência. No meu caso,
demorei 11 para chegar em uma função de alta gerência. Foi um caminho árduo e
cheio de obstáculos. Eu batalhei muito, muitas vezes me vi injustiçada, me senti
frustrada, mas a "glória" veio depois de um longo caminho.
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Contabilidade e Tecnologia: Impressões
dos Acadêmicos
Terceiro ponto: Qual o papel da contabilidade e dos contadores? ->
"Contadores podem salvar o mundo." "Mas como?" "Contador não envolve
SÓ contabilidade?" E descobri que não! Envolve muito mais que números,
envolve engajamento também. Nunca parei para pensar, mas como ela
disse, para cada empresa que existe, existe um contador/contadora. Acredito
que não era somente eu que não sabia que é possível doar até 6% do
imposto de renda para os fundos da criança, adolescente e do idoso.
Quanto mais contadores repassarem essa informação para as
empresas, mais chances temos de essas pessoas receberem doações, de
serem vistas e receberem mais atenção. Com certeza esse ato muda vidas!
Eu adorei saber disso e com certeza numa próxima oportunidade eu farei a
minha parte! Então sim, contadores podem salvar o mundo!”
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Egressos que inspiram
Crédito de foto: Jaqueline Wolff

Dia que antecedeu sua colação de grau, comemoração na Pousada Doce Canela

No quadro Egressos que inspiram, conheça um pouco da história, das
escolhas e da trajetória de Jaqueline da Silva Wolff, bacharel em Turismo da
turma de 2018, nossa egressa que inspira deste informativo.
Como Jaqueline é natural de Gramado-RS e sempre viveu na cidade, além
disso, após concluir o Ensino Médio trabalhou em uma empresa terceirizada do
Banco do Brasil, o que a fez pensar que não conseguia ver seu futuro nesta
área, morando em uma cidade turística e conhecida mundialmente, com isso,
surgiu então a ideia de cursar Turismo. Iniciou o curso com as disciplinas
específicas para conhecer e entender um pouco mais sobre a área e ter a
certeza de que realmente seria isso que queria.
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Egressos que inspiram
Após dois anos, interrompeu a graduação por um ano para participar da
primeira turma do Curso de Guia de Turismo Regional na cidade de Gramado. A
partir do curso, foi possível se envolver mais com o Turismo e através do estágio
acompanhou os grupos a todas as viagens regionais. Assim, “o gostinho pelo
Turismo começou a crescer mais ainda”.
Ao concluir o Curso de Guia, surgiu a primeira oportunidade em fazer parte
do quadro de colaboradores de um dos hotéis mais charmosos de Gramado,
mesmo sem noção alguma sobre hotelaria, pois ainda não cursou as disciplinas
da hotelaria na graduação, aceitou o desafio. Foi necessário colocar em prática o
pouco que já tinha visto na graduação, e então foi fundamental retornar ao Curso
de Turismo com mais força e desejo de aprender. Dia após dia, Jaqueline
percebeu sua paixão pelo Turismo e pela Hotelaria e tinha certeza que era isso
mesmo que queria. Esse desafio perdurou por oito anos.
Para se inserir no mercado de trabalho no setor do Turismo, Jaque
destacou os seguintes desafios: em seu primeiro emprego no setor, com um
público de alto poder aquisitivo, onde as falhas não podiam existir obteve a
oportunidade de trabalhar em um hotel com restaurante, dessa forma, em alguns
momentos atuava em eventos sociais e corporativos. “Nada melhor para se iniciar
a carreira profissional não é? Tudo isso foi contribuindo para aos poucos ir
formando o meu perfil profissional.”, segundo Jaqueline.
Em virtude da demissão do hotel em que trabalhava e a necessidade de
encontrar outra colocação, ouviu algumas vezes que as vagas abertas não se
enquadravam no seu último cargo e salário, além da pouca experiência no setor, o
que lhe gerou dificuldades para um novo emprego. No entanto, após três meses,
surgiu a oportunidade de supervisionar e em seguida ser subgerente de uma
pousada na cidade vizinha, Canela, onde permaneceu por três anos.
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Egressos que inspiram
Três anos de altos e baixos, grande aprendizado e muita
responsabilidade,que resultaram em uma nova oportunidade: Gerenciar um
hotel na cidade de Gramado, no qual está há seis meses. Para o futuro,
Jaqueline afirma que “Não podemos parar no tempo”. “Precisamos estar
sempre renovando, renovando nossos conhecimentos”. Assim, ela pretende
fazer uma segunda graduação em hotelaria, onde atua fortemente desde o
início de sua carreira profissional e em seguida fazer uma pós-graduação. Ela
não pensa em ter experiências em outras áreas, pois ama o que faz, ama os
desafios diários que o Turismo e a Hotelaria a proporcionam. “Pois, mesmo que
se tenha uma rotina diária, mas a cada dia a rotina se torna totalmente
diferente, a cada dia uma situação diferente a ser analisada, a ser resolvida ou
até mesmo a ser planejada para surpreender o cliente”.
Quanto às contribuições da Faccat em seu processo de formação, a nossa
egressa que inspira do mês afirmou que: “Através dos mestres que temos a
base do nosso saber que nos prepara para o mercado de trabalho e nos
capacita a exercer uma profissão, com o conhecimento necessário para isso, e
na Faccat tive a honra de poder ter os melhores mestres. Na Faccat pude ver a
importância de inovar e da inovação surge o empreendedorismo. O espírito
empreendedor deve estar presente em todo profissional independente de
qualquer área de atuação, e até mesmo se não há alguma intenção de se tornar
um empreendedor.”
Por fim, a Jaqueline do presente diria para a Jaqueline do início do curso o
seguinte: “Uma menina ‘crua’ com muita vontade de aprender e colocar em
prática o aprendizado. Com certeza a Jaque lá do início do curso não imaginava
se tornar a Jaque de hoje, muito ainda tenho que evoluir e aprender, mas com
certeza a Jaque do início do curso tem muito orgulho da Jaque de hoje”.
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ACONTECEU
Participações em congressos, eventos e
publicações
ICAFI 2021
Um artigo produzido pela Professora Dr.ª Kélim Bernardes Sprenger, em
parceria com dois colegas da área contábil, foi aceito e apresentado no
International Conference in Accounting and Finance Innovation - ICAFI 2021,
promovido pela Universidade de Aveiro, Portugal.
O Congresso tratou de temas emergentes na área contábil, como inovação,
gestão, gerenciamento de resultados, entre outros, sendo este um momento
muito rico de debates e discussão de novas ideias.

INFORMATIVO Nº 4 - 18/08/2021
FACCAT

PAINÉIS
PALESTRAS
“Panorama dos
hábitos deEleitura
no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”

Confira alguns painéis e palestras que aconteceram entre julho e agosto.
Os painéis estão disponíveis no canal da Área de Negócios Faccat. Ficou
interessado em saber mais, acesse e se inscreva no nosso canal pelo
Youtube.

Dia 08 de julho
Projeto Desenvolvimento em Cena: Análise fílmica
contemporânea. Tema: Discussão do filme “Percy (2020)”

de

obras

Neste encontro, a professora
Cidonea Deponti, da UNISC, fez
uma análise do filme Percy (2020)
com os colegas professores Dilani
Bassan e Jorge Moraes da
FACCAT. O evento, que
era
gratuito, ocorreu às 14h, no nosso
canal
da27
Área
de Negócios.
No dia
de maio
a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
de como estão os hábitos de leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos

Dia 16 2030.
de julho
pela Agenda
O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de
Negócios.
Após aDesenvolvimento
explanação, participaram
do debate,
o Coordenador
Mestrado
em
Projeto
em ainda
Cena:
Análise
fílmica dode
obras
contemporânea.
documentário:
“Privacidade
Desenvolvimento
Regional, Tema:
Prof. Dr. Discussão
Roberto Morais,doa Prof.a
Dr.a Maria Reszka,
do Curso de
Hackeada (2019)”
Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível
no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.

Neste encontro, as professoras
Vera Raddatz e Lara Nasi, fizeram
uma análise do documentário
Privacidade
Hackeada
(2019)
mediado pelo professor Augusto
Parada da FACCAT. O evento, que
era gratuito, ocorreu às 14h, no
nosso canal da Área de Negócios.
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PAINÉIS
PALESTRAS
“Panorama dos
hábitos deEleitura
no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”
Dia 30 de julho
Projeto Desenvolvimento em Cena: Análise fílmica de obras
contemporânea. Tema: Discussão do filme “Olhos Azuis - Um duelo na
Fronteira (2010)”
Neste encontro, a professora
Cleusa Graebin e Judite de Bem, do
Unilasalle, fizeram uma análise do
filme Olhos Azuis - Um duelo na
Fronteira (2010) com os colegas
professores Daniel Geverh da
FACCAT. O evento, que
era
gratuito, ocorreu às 10h, no nosso
canal da Área de Negócios.
No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
de como estão os hábitos de leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos

Dia 06 2030.
de agosto
pela Agenda
O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de
Negócios.
Após aDesenvolvimento
explanação, participaram
do debate,
o Coordenador
Mestrado
em
Projeto
em ainda
Cena:
Análise
fílmica dode
obras
contemporânea.
Tema:
do filme:
“O Patrão
- Radiografia
de umde
Desenvolvimento
Regional,
Prof. Discussão
Dr. Roberto Morais,
a Prof.a
Dr.a Maria
Reszka, do Curso
crime (2013)”
Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível
no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.

Neste encontro, o professor
Moisés Waismann, do Unilasalle, fez
uma análise do filme O Patrão Radiografia de um crime (2013). O
evento, que era gratuito, ocorreu às
10h, no nosso canal da Área de
Negócios.
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BOAS PRÁTICAS DOCENTES DA ÁREA DE NEGÓCIOS

“Busquei aproximar os acadêmicos desta área, pois
muitos não tem contato com a parte prática de um
produto. Assim, simulamos juntos um processo
produtivo, elaboramos uma ficha técnica e formamos
o preço de venda, bem como avaliamos a
viabilidade. A experiência tem sido ótima!”
Profª. Kélim Sprenger
Análise de Custos
“Criei um avatar professor Gerson, na tentativa de
alegrar o ambiente online e interagir em uma
linguagem mais próxima a dos alunos. Este avatar
foi transformado em cards que foram usados no
painel do classroom e no kahoot e até em brindes
como canecas do profi Gerson.”
Prof. Gerson Schneider
Administração de Vendas
“Trabalho com a "folha da aula". Insiro um documento,
que todos podem editar e trabalhamos conceitos e
assuntos relacionados a matéria da aula. Utilizamos
perguntas e respostas feitas pelos alunos. No final
corrigimos juntos.”
Profª Vania Oliveira Antunes
Turismo
“Foi criado um canal no youtube, onde foram
postados todos os conteúdos gravados da
disciplina de matemática financeira. O canal já
obteve mais de 4 mil visualizações.”
Prof. Cláudio Kaiser
Matemática Financeira
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

XV Seminário de Gastronomia Baiana
De 17 a 20 de agosto de 2021
Local: Canal do Senac da Bahia no Youtube
Gratuito e com certificado
Inscrições até o dia 16/8, às 12h.
Acesse o site e saiba mais informações:
https://www.ba.senac.br/seminariodegastronomia

Curso de Enoturismo e Desenvolvimento Regional - IFRS (EAD)
Duração de 50 horas
Finalização até 31/1/2022
Gratuito e com certificado
Para mais informações e inscrição, acesse:
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

Curso de Geografia, turismo e localização: A cultura, regiões do Brasil e o
Turismo - IFRS (EAD)
Duração de 30 horas
Finalização até 31/1/2022
Gratuito e com certificado
Para mais informações e inscrição, acesse:
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

Evento apoiado pelo IBRACON
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), realizará o “XVIII SEMINÁRIO
INTERNACIONAL CPC – NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS” nos dias
01 e 02 de setembro de 2021, de forma digital. Entre os assuntos que serão
abordados, constam temas como combinações de negócios, “environmental,
social and governance” (ESG), Relato Integrado, Demonstrações Contábeis,
entre
outros.
Maiores
informações
em:
http://eventos.facpc.org.br/inscricao/XVIIISeminarioCPC
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

XVI Encontro de
Cooperativismo
No dia 23 de agosto às 19h
40min, os Professores Pedro Luis
Büttenbender e Nelson José
Thesing, irão palestrar sobre
Cooperativismo no nosso canal
do youtube.

Projeto Desenvolvimento
Regional em Cena
No dia 26 de agosto às 14h, a
Profª. Patrícia Binkowski, da
UERGS,
irá
participar
da
discussão do filme “A Turista
Espacial” (1996) no nosso canal
do youtube.
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Links Interessantes
Conselho Federal de Contabilidade –
CFC https://cfc.org.br/
Conselho Regional de Contabilidade CRC-RS http://www.crcrs.org.br/
Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC http://www.cpc.org.br/CPC
Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabili
dade/ Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC
http://www.fbc.org.br/
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil IBRACON
http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/
Planalto – Legislação
http://www4.planalto.gov.br/legislac
ao/ Perguntas e Respostas – IRPF
2021
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/per
guntasfrequentes/declaracoes/dirpf
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Links Interessantes

Perfis no
Instagram
Gestur IFSC Continente
@gestaoturismo.ifsc
Viva+Poa
@vivamais.poa

Sites
Ministério do Turismo: https://www.gov.br/turismo/pt-br
Secretaria de Turismo do RS:
https://www.turismo.rs.gov.br/inicial
Abbtur - Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do
Turismo: http://www.abbtur.com.br/abbtur/
Convention and Visitors Bureau:
http://www.conventionbureau.com.br/
Revistas acadêmicas brasileiras
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo:
https://www.rbtur.org.br/rbtur Revista Turismo em Análise:
https://www.revistas.usp.br/rta
Turismo Visão e Ação: https://siaiap32.univali.br//seer/index.php/rtva
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Revistas interessantes
Revista de Administração de Empresas Eletrônica RAEE Revista Eletrônica de Administração - READ
Revista de Administração Contemporânea RAC RAC - Eletrônica
Revista de Administração de Empresas - RAE
RAE - Eletrônica
Revista de Administração da Universidade de São Paulo RAUSP Fundação de Economia e Estatística - FEE
Gestão e
Produção
CAPES
(periódicos)

Web sites interessantes
Conselho Federal de Administração - CFA
Conselho Regional de Administração CRA/RS Encontro Nacional dos Cursos de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração - EnANPAD
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração AnGRAD
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Mensagem Final

Desta forma finalizamos nosso informativo Edição 4.
Esperamos que tenham aproveitado e que esta
fonte de comunicação seja um meio importante de acesso
à informação e ao conhecimento de qualidade.
Para aqueles que desejam contribuir com a
elaboração do informativo, pedimos que façam contato
com a equipe da Área de Negócios. Será um prazer
receber ajuda e contribuições para o próximo número.
Até o Informativo 5 da Área de Negócios Faccat!
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