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José Maris Gerente Regional dos Supermercados Comper

De repositor a gerente regional
Há 13 anos atuando na rede de supermercados Comper,
José Maris, 32 anos, nasceu no interior do Rio Grande
do Norte. Entrou para o ramo supermercadista em 1998,
como repositor de mercadorias em uma das unidades de
Campo Grande. Foi na rede de supermercados Comper
que conquistou o seu primeiro emprego. As
oportunidades começaram a aparecer e Maris pôde
atuar em diversas funções, sempre almejando o
crescimento profissional. Em 2006, mudou-se para
Brasília. Hoje, como gerente regional do Comper no
Distrito Federal, garante que o sucesso está em dedicar-

se ao que faz. Por isso, está sempre se aperfeiçoando
e, para isso, faz cursos como: Técnicas e Gestão de
Compras, Relacionamento Interpessoal, Gestão de
Pessoas, entre outros. Em relação ao crescimento das
lojas, Maris é bastante otimista, pois conta com uma
equipe empenhada e motivada em desempenhar o
melhor atendimento aos clientes. O gerente espera
continuar contribuindo para o crescimento do grupo. Em
entrevista ao jornal DF Goiás, José Maris conta um
pouco da sua história profissional e as expectativas da
rede para essa reta final de 2011.

Agenda Dica de Leitura

“Processo de
cura”. Esse é o ter-
mo usado pela ad-
vogada Verônica
Maria deAlmeida,
de 46 anos, para
dar nome ao trata-
mento da doença
contra a qual luta
háanos equeamo-
tivouaescrever seu
primeiro livro, que
acaba de ser lançado em Brasí-
lia. Intitulado “Câncer? Não.
Sou de aquário”, a obra revela
momentos felizes e difíceis vi-
vidos por Verônica desde o
diagnóstico do câncer de ma-
ma, em 2005, até o início de
2011. O livro é editado pela
Thesaurus Editora. Dificulda-
de, superação e sentimentos
controversos do processo de
cura e do retorno da doença
quandoVerônica pensava estar
curadamarcam as 102 páginas
do livro da advogada, que trata
o câncer em uma das unidades
do Grupo Acreditar, antigo
CentroEspecializadoemOnco-
logia. E foi do GrupoAcreditar
que veio o apoio financeiro pa-
ra a publicação do livro de Ve-
rônica. Durante uma consulta,
a advogada comentou com seu
médicosobrea ideia. “ODr.Ar-
turoOtañomedeu amaior for-

ça. Perguntei a ele
se o Grupo não se
interessaria em pa-
trocinar o livro e ele
me disse para en-
traremcontatocom
o Dr. Paulo Henri-
que Soares, diretor
de marketing do
Grupo Acreditar”,
contaVerônica.Oli-
vro representa, na

visão do dr. Paulo Henrique,
uma oportunidade que o Gru-
po tem demostrar aos pacien-
tes quea lutapelavida é funda-
mental para o sucesso do trata-
mento do câncer. “AVerônica
conseguiumostrar no livro que
o diagnóstico de câncer não é
uma sentençademorte.Hoje, o
paciente pode viver bem, com
qualidade de vida”, observa o
diretor. O título da obra, por
suavez, retrata odesejopelavi-
da, intrínseco emVerônica.

Serviço:
Título:Câncer?Não. Sou
de aquário
Autora:VerônicaMaria de
Almeida,
Editora:Thesaurus
Páginas: 102
Preço sugerido:R$25,00
Número da edição e ano:
1ª edição/ 2011

"Sancionar oprojeto que regulamenta, noDF, aLeiCom-
plementar Federal voltadapara asmicro epequenas empresas
foi umpasso significativo.Cabe agora oGDFdemonstrar, por
meiodaqualificaçãodo seu aparelho funcional e do emprenho
de seu staff administrativo, que está disposto a fazer valer a lei.
Afinal, de boas intenções, o inferno e apolítica estão cheios".

Márcio Guimarães,
Empresário e ex-presidente daAssociaçãoComercial e

Industrial de Taguatinga (ACIT)

Disseram por aí

Divulgação

CURTAS
Café do Centro no DF e em GO

O Café do Centro - maior torrefadora de grãos gour-
met e especiais do país - segue em ritmo de expansão e
anuncia a chegada em Brasília e Goiânia, onde atuará no
segmento “Food Service”, por meio de parceria com a
Diletto Café, que opera nas regiões com a locação e ven-
dademáquinasde café expresso.Naprática, aDiletto se-
rá distribuidora exclusiva, nas capitais federal e goiana,
do Café do Centro nas áreas de vending machine e má-
quinasprofissionais, apoionopósvenda realizado como
auxilio de baristas e constante acompanhamento para
garantir a excelência do café gourmet desde a torra até a
xícara. Em 2010, o Café do Centro registrou alta de 20%
no faturamento em comparação com o mesmo período
doano anterior, chegandoaR$ 30milhõesde reais.Aem-
presa espera ampliar este número em 30% este ano.

“Confio, mas não sou fiel”
Pesquisa global da Ernst &Young revela que, na con-

tramão de outros paísesmais afetados pela crise de 2008,
os consumidores brasileiros passaram a confiar mais em
seus bancos de varejo no anopassado.Apesar disso, o es-
tudoANew Era of Customer Expectation mostra que os
brasileiros não são fiéis a seus bancos e achamque os ser-
viços oferecidos são caros e ruins. Enquanto que, global-
mente, a confiança nos bancos caiu 44% no ano passado,
no Brasil apenas 18% dos entrevistados afirmaram que
hoje acreditam menos em seus bancos. Por outro lado,
33% dos brasileiros disseram confiar mais em suas insti-
tuições financeiras. No entanto, a infidelidade é marca
constante na relação entre clientes e bancos brasileiros.A
média global indica que 59%dos entrevistados possuem
contas em dois oumais bancos. No Brasil, esse índice so-
be para 66%. Essa tendência se repete em outros merca-
dos emergentes, como aChina (96%) e a Índia (88%).

Entre as melhores
Pelo segundo ano consecutivo, aGoogle lidera o ranking

das “Melhores Empresas para Trabalhar – Brasil”, pesquisa
conduzidapeloGreatPlace toWork®, emparceria comaRe-
vista Época (Editora Globo). Pioneira no Brasil na avaliação
do índice de confiança dos funcionários com o ambiente de
trabalho e na análise dasmelhores práticas de gestão de pes-
soas, a pesquisa nacional apontou os ganhadores da 15ª edi-
ção nas categorias “Médias e Pequenas (30 empresas) e
“Grandes eMultinacionais” (100 empresas). Acerimônia de
premiação foi realizada no último dia 15, em São Paulo. Na
lista, aparece uma empresa brasiliense, no ranking das 25
melhores: Laboratório Sabin deAnálisesClínicas.

PwC lança Manual de Contabilidade

Endividado II
O educador financeiro Reinaldo Domingos diz que a

grandemaioria dos brasileiro já recorreu a empréstimos e li-
nhas de créditos. Mas usá-las sem conhecer em detalhes o
funcionamentodosistema, éumadas facesdocomportamen-
to de risco financeiro mais comum na cultura de endivida-
mento.Emseunovo livro–Livre-sedasDívidas: comoequili-
brar as contas e sair da inadimplência, Domingos faz impor-
tantesalertasparaaspessoassaberemcalcularo impactodefi-
nanciamentos (cartão de crédito, cheque especial, financia-
mento da casa própria, do carro, de eletrodomésticos, entre
outros) emseuorçamento, comdicaspráticasdoque fazeran-
tesdeoptarporumalinhadecréditoeevitaroendividamento
como tambémorientaçõesparaquem já está endividado.

Drogasil e Droga Raia juntas
A Drogasil (DROG3) e Droga Raia (RAIA3) fir-

maram um acordo de associação que contempla a
reunião da totalidade dos acionistas das duas em-
presas em uma única companhia, Raia DragasilS.A.,
que será listada no Novo Mercado da BM&FBOVES-
PA e terá free float de aproximadamente 50% do seu
capital. A associação nasce do compartilhamento de
visão e valores entre Drogasil e Raia, ambas compa-
nhias tradicionais e consolidadas no setor farma-
cêutico, e entre seus principais acionistas, que são
membros das famílias fundadoras. Sob o mesmo
guarda chuva, será criada uma nova empresa com
duas marcas e culturas vencedoras desse negócio,
que totalizam mais de 180 anos servindo e cuidando
das pessoas.

Dois dados divulgados recentemente mostram os im-
pactos da falta de educação financeira para a população.
Oprimeiro é daConfederaçãoNacional deDirigentes Lo-
jistas (CNDL) em conjunto com o Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), que mostra que a taxa de inadim-
plência no varejo subiu 8,55% em julho, na comparação
com omesmo período do ano passado, além disto, a ina-
dimplência avançou4,91%desdeo iníciodeste ano.Outro
dadopreocupante édoBancoCentral, quemostraqueau-
mentou 339% entre 2002 e 2011 o número de brasileiros
comdívidas acimadeR$5mil em instituições financeiras.
São 32,5milhõesdepessoas nesta situação.

CÂNCER? NÃO. SOU DE AQUÁRIO
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Endividado I
Gestores de empresas de base tecnológica poderão conhecer

várias opções de financiamento para o desenvolvimento de
seus projetos. O Sebrae/DF, o Sindicato da Indústria da
Informação do DF (SINFOR-DF) e a Diretoria de Assuntos de
Desenvolvimento Tecnológico da FIBRA realizaram dia 17 de
agosto o Workshop: financiamento de produtos e serviços em
2011 – perspectivas e preparações. O objetivo foi mostrar as
opções de financiamento não reembolsáveis (“fundo perdido”),
reembolsáveis e capital de risco. Foram apresentados os editais
disponíveis para as várias fases do processo de
desenvolvimento de um produto ou serviço: desde os que
apóiam a fase de pesquisa, aos que financiam a etapa de
desenvolvimento tecnológico ou a comercialização. 
***
Um grupo de empresários de Brasília está se organizando

para participar da Office PaperBrasil Escolar, promovida pela
Francal Feiras. Trata-se do maior evento de negócios das
Américas – e o segundo maior do mundo – para o segmento
de produtos e serviços para escritórios, papelarias e
escritórios. Nesta edição comemorativa de 25 anos, que
acontece entre os dias 22 e 25 de agosto, em São Paulo, a feira
reunirá mais de 350 empresas de produtos, equipamentos e
acessórios para escritórios, suprimentos de informática,
materiais e móveis escolares e itens de papelaria, entre
muitos outros, numa área total de 60 mil m². A expectativa
dos organizadores é superar os 42 mil profissionais que
visitaram o evento em 2010.
***
A Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas

(ABRASPP) realizou dia 17 de agosto uma mobilização em
frente ao Ministério da Justiça. A ação teve como objetivo
reivindicar o reconhecimento da atividade de papiloscopista
como perito oficial. O movimento busca a aprovação do
Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD 244/09), que
está parado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado Federal desde que foi sancionada
a Lei 12.030, em setembro de 2009, que exclui do rol de
peritos oficiais os papiloscopistas. Na época, a senadora Ideli
Salvatti (PT-SC), que hoje ocupa o cargo de ministra de
Relações Institucionais do Governo Dilma, apresentou um
novo projeto que os incluiu como peritos. Cerca de 400
profissionais compareceram à manifestação.
***
Brasília sedia nos dias 19 e 20 de novembro, no Hotel

Tryp Brasil 21, o 5º Encontro Nacional de Animadores
Infantis. Mais informações: www.enaibrasil.com. Entre as
atividades previstas no evento estão novas técnicas e
brincadeiras para eventos infantis; shows de animação
com convidados especiais; além de exposição de produtos
e serviços para animação de festas, como bonecos,
fantoches, tintas faciais, brinquedos, roupas e acessórios,
livros, DVDs, entre outros.

Jornal DF Goiás -
Qual o papel de um ge-
rente regional?

José Maris - Coorde-
nar todos os gerentes de
lojas, nas funções de
atendimento aos clien-
tes, mercadorias, pes-
soal, estruturas físicas e
promover melhorias
em todos os âmbitos
dentro das lojas, além
de fiscalizar a operação
e desenvolver estraté-
gias de melhorias. Bus-
co juntamente com a
equipe resultado atra-
vés das pessoas.

Quando surgiu a
oportunidade de traba-
lhar na rede (Comper)?

Entrei em 1998, co-
mo repositor de merca-
doria e fui fazendo a es-
calada profissional den-
tro da empresa, por

SERVIÇO - Supermercados Comper - Tel.: (61) 2193-2600
www.comper.com.br

meio das oportunida-
des que me foram
oferecidas. Exerci vá-
rias funções e em di-
versas áreas.

Sempre trabalhou
nesse ramo de super-
mercados?

Foi meu primeiro

emprego, e lá atuo há
13 anos. Por estar a
tanto tempo no mes-
mo trabalho, aprovei-
to bastante os relacio-
namentos com as in-
dústrias, associações
de classes e outros
fornecedores da em-
presa para a amplia-

ção da visão de merca-
do e do setor.

Qual a sua expecta-
tiva de crescimento pa-
ra o Comper nesse fi-
nal de 2011?

Grande, pois a em-
presa está muito oti-
mista quanto a este ano
e a equipe regional é
muito boa e motivada.
Existem talentos que fa-
zem a diferença e em
2011 está sendo o ano
deles mostrarem o seu
potencial. A nossa ex-
pectativa é crescer em
media 8% em relação
ao ano passado. E para
2012, os projetos já es-
tão em andamento. Pre-
vemos reformas em ou-
tras lojas e novas inau-
gurações, gerando em-
prego e renda para o
Distrito Federal.

A PwC Brasil, em parce-
ria com a editora Saint Paul,
lançou o Manual de Contabi-
lidade, terceiro volume de
uma série de livros técnicos
que vem sendo editados no
contexto da introdução do
IFRS no Brasil. O livro eluci-
da questões sobre receita e
contratos de construção,
agricultura, contratos de
concessão de serviços e di-
vulgação sobre partes rela-
cionadas. São 624 páginas e o
investimento é de R$ 79,99.
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