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VEÍCULO: PORTAL NO AR/ BLOG FRACOIS SILVESTRE            DATA: 26.07.14              
Segurança privada ou na… | Blog do François Silvestre 
 
Por Diego Hervani, no Portal JH. 
 
Os arrastões em estabelecimentos comerciais se tornaram rotineiros em Natal nos 
últimos meses. Com a polícia sem conseguir inibir as ações dos criminosos, os 
próprios empresários estão se mobilizando para evitar que novos casos aconteçam. 
 
De acordo com Max Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes do RN (Abrasel-RN), um sistema integrado de segurança entre os 
estabelecimentos está sendo desenvolvido. “Tivemos reuniões recentes para tratar 
desse tipo de situação. A recorrência de arrastões em estabelecimentos comerciais é 
muito preocupante. Estamos criando um sistema no qual os estabelecimentos irão 
passar informações em tempo real de qualquer situação de risco. Por exemplo, se 
acontecer um assalto, ou alguém em atitude suspeita for visto em determinada 
região, os restaurantes irão se comunicar e então tomar medidas de segurança, 
como avisar para a Polícia Militar”, destacou. 
 
Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Comércio do RN (Fecomercio), disse 
que os prejuízos têm sido muitos. “O prejuízo é tanto para o estabelecimento, 
quanto para o próprio consumidor. É uma situação muito perigosa e traumatizante. 
Quando acontece algum tipo de assalto em estabelecimentos, os próprios 
funcionários ficam assustados. Os clientes ficam receosos em voltar. É ruim para 
todos. Sem falar no perigo, pois nunca sabemos como o assaltante irá reagir”. 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 27.07.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 25.07.14              
 
25/07/2014 08h23 
  
 Multiplicadores recebem certificado do programa de formação do Segs 
 O primeiro dia do encontro foi dedicado ao Planejamento Estratégico 
 
Representantes das federações participantes do Sistema de Excelência em Gestão 
Sindical (Segs) reuniram-se nesta quarta-feira, 23 de julho, na CNC no Rio de Janeiro 
para o XIV Encontro de Multiplicadores do Segs, que vai até esta quinta, 24. A 
abertura foi realizada pelo secretário-geral da CNC, Eraldo Alves da Cruz, com a 
presença do chefe do Departamento de Planejamento (Deplan) da Confederação, 
Daniel Lopez, e do gerente de Programas Externos, Rodrigo Wepster. 
 
O primeiro dia do Encontro foi dedicado aos últimos tópicos do Módulo 2 do 
Programa de Formação de Multiplicadores, que tratou de Planejamento Estratégico. 
O assessor da GPE Alexandre Marcelo e a assessora do Escritório de Projetos da CNC, 
Lilian Barbosa, conduziram os tópicos sobre Projetos Estratégicos e Gestão 
Estratégica. 
 
Em seguida, foi a vez do tópico Gestão da Aprendizagem, conduzido pelo assessor 
Leonardo Fonseca. Os multiplicadores realizaram dinâmicas de trabalho que 
possibilitaram a potencialização do aprendizado e a melhor fixação do conhecimento 
apreendido. 
 
Certificação é selo de qualidade 
 
Após o fechamento do treinamento do Programa de Formação, os multiplicadores 
que concluíram o Módulo 2 receberam um certificado de participação. O secretário-
Geral da CNC, Eraldo Alves da Cruz, parabenizou os participantes, afirmando que o 
trabalho dos multiplicadores é essencial para o funcionamento do Sistema CNC-Sesc-
Senac, pois eles trabalham diretamente na base. &quot;Vocês fazem um trabalho 
fundamental, cada um em sua federação, cada um com seus critérios, 
desempenhando seu papel. Esse certificado é um selo de qualidade, que atesta a 
formação e a capacitação de vocês para aplicar esse conhecimento que receberam 
aqui&quot;, afirmou Eraldo. 
 
A consultora pedagógica do Sega, Laura Coutinho, que auxiliou na coordenação do 
Programa, afirmou que o aprendizado recebido é muito importante. &quot;Ensinar é 
aprender. Nós formamos pessoas, mas também aprendemos muito com elas; e foi 
isso que o Programa de Formação de Multiplicadores proporcionou&quot;, 
completou Laura. 
 
Representando os participantes, a multiplicadora do Segs em Sergipe, Crys Moura, 



 

fez um discurso agradecendo a oportunidade e destacando o empenho dos 
multiplicadores e dos assessores da GPE. &quot;Concluímos uma etapa importante 
na nossa jornada de formação como multiplicadores e saímos com a bagagem 
carregada de novos conhecimentos&quot;, finalizou Crys. 
 
Ao todo, 31 multiplicadores foram certificados no Módulo 2 do Programa de 
Formação. São eles: 
 
Angelino Barata - Fenacor 
 
Camila Beraldo - FNHRBS 
 
Cecília Miranda - Fecomércio-SC 
 
Celise Marinho - Fecomércio-RN 
 
Consuelo Lima - Fecomércio-SP 
 
Cristina Maeda Martinez - Fecomércio-BA 
 
Crys Moura - Fecomércio-SE 
 
Egídio Garó - Fecomércio-AC 
 
Felipe Ricardo - Fecomércio-PI 
 
Geórgia Philomeno - Fecomércio-CE 
 
Girlane Cézar - Fecomércio-PA 
 
Ibraim Coelho - Fecomércio-GO 
 
Jacqueline Oliveira - Fecomércio-PE 
 
João Torres - Fecomércio-MA 
 
Josiane Ebani - Febrac 
 
Lúcia Cristina Andrande - Fecomércio-PA 
 
Luciana Fernandes - Fenavist 
 
Marcus Guedes - Fecomércio-RN 
 



 

Maria Helena Grings - Fecomércio-RS 
 
Maria Inês - Fecomércio-RN 
 
Mário Borgo - Fecomércio-ES 
 
Michele Marques dos Santos - Fecomércio-DF 
 
Nayara Alves - Fecomércio-MG 
 
Oriel Serra - Fecomércio-MT 
 
Patrícia Rocha - Fecomércio-MS 
 
Paula Moura - Fecomércio-SP 
 
Reginaldo de Lima - Fecomércio-MS 
 
Rodrigo Bregola - Fecomércio-PR 
 
Vagner de Gusmão Cavalcanti - Fecomércio-AL 
 
Wanderly Smith - Fecomércio-AM 
 
Yara Maria de Freire de Melo - Fecomércio-AL 
 
Veja todas as fotos na nossa galeria de fotos no Facebook 
 
Sobre o programa 
 
O Programa de Formação de Multiplicadores é um projeto que pretende capacitar os 
multiplicadores do Segs, com o intuito de aprimorar e intensificar os atendimentos 
às entidades sindicais, permitindo que atuem ainda mais junto aos assessores da 
GPE, em treinamentos, na implantação do Segs e em outras iniciativas. 
 
O Módulo 2 (Planejamento Estratégico) abordou anteriormente os temas Reflexão 
Estratégica (presencial, em 20 de março), Base Estratégica - Missão, Visão, Princípios 
e Bandeiras (videoconferência, em 28 de abril) e Objetivos e Mapa Estratégicos 
(videoconferência, em 19 de maio), utilizando a metodologia Balanced Scorecard 
(BSC), um sistema de mensuração de desempenho que permite às entidades 
gerenciarem suas estratégias. O tema Indicadores e Metas também utilizou o BSC. 
 
  
 



 

Fonte: CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ÁGUA NOVA           DATA: 27.07.14              
 
Debate da Band com os candidatos ao governo vai ocorrer no Guinza ~ Água Nova 
News.com - A Notícia em Primeira Mão. 
 
 
O primeiro debate com os candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte será 
realizado pela Band Natal no dia 14 de agosto, no espaço Guinza, a partir das 22h30. 
 
O programa da emissora natalense será retransmitido ao vivo pela 96 FM e pelo 
portal de notícias Nominuto.com. Todos os candidatos ao governo - Robinson Faria 
(PSD), Robério Paulino (PSOL), Henrique Alves (PMDB), Simone Dutra (PSTU) e 
Araken Farias (PSL) - foram convidados. 
 
De acordo com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, em particular a de nº 
23.404, que trata da propaganda eleitoral, a emissora só estaria obrigada a convidar 
os candidatos de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Se fosse 
cumprir a regra, PSL e PSTU estariam de fora do evento. 
 
Mas em respeito ao espírito democrático do pleito, o diretor da emissora, Augusto 
Correia, decidiu convidar todos os candidatos a governador. 
 
O programa terá 2h30 de duração e será dividido em seis blocos de perguntas dos 
jornalistas, dos telespectadores e da Fecomércio (Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte), parceira do evento jornalístico.  
Fonte: Nominuto.com 
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VEÍCULO: MASTER FESTAS          DATA: 25.07.14              
Master produções e eventos 
 
A última sexta-feira (25), foi o Dia Nacional do Motorista, e para homenagear os 
caminhoneiros responsáveis por transportar o cimento produzido pela unidade 
Baraúna-RN e os donos das transportadoras parceiras da empresa, a MIZU realizou 
uma programação bem diversificada nos dias 24 e 25 do presente mês. 
 
Com atividades voltadas ao bem estar e segurança da categoria, a fábrica promoveu 
ações e palestras que tiveram o objetivo de melhorar a qualidade de vida e de 
trabalho desses profissionais. 

 
A programação do dia 24 foi voltada para os donos das transportadoras, iniciando 
com uma palestra sobre empreendedorismo no setor de transporte, seguida pela 
palestra sobre novas tecnologias para o setor de transporte, ambas apresentadas 
por representantes do SEST/SENAT.  
 
Com o objetivo de promover uma integração entre os donos das transportadoras e 
os parceiros do setor de transporte da MIZU, no período da tarde foi realizada uma 
mesa redonda, onde estiveram presentes a autoescola CEDUTRAM, a Clínica do 
Sono, o Banco do Brasil, a POSITRON, e a Reunidas/Mercedes Benz. 
 
Já no dia 25 o foco voltou-se para os caminhoneiros. A programação foi iniciada com 
um café da manhã, seguido de ginástica laboral, corte de cabelo gratuito durante 
todo dia, um apoio da AM&amp;C, limpeza dentária e aplicação de flúor, realizados 
pela ABS Odontológica, e, através da parceria com o SESC, foram realizados testes de 
glicemia e aferição de pressão arterial.  
 



 

Aliado a isso, foram realizadas palestras educativas sobre direitos humanos nas 
estradas, direção defensiva e gestão de pneus, além das ações do Banco do Brasil, 
expondo os planos e seguros bancários para caminhoneiros, da Marabá, POSITRON e 
Reunidas, que apresentaram seus produtos e serviços.  
 
A Fábrica de Cimento MIZU realiza segunda edição do Dia do Motorista 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA  DATA: 25.07.14              
| Fest Bossa & Jazz apresenta novidades para 2014 
 
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste este ano está ainda maior. Uma das 
novidades é que o festival terá shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de 
agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de uma Oficina 
Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica 
de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita para um público 
total estimado em 30.000 pessoas. O evento contará com uma estrutura 
especialmente desenvolvida, em uma área de 18000 m², em meio à natureza 
exuberante da região e com fácil acesso pela rua principal de Pipa, próximo aos 
hotéis, pousadas e restaurantes. 
 
Realizado pela Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN, e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
Confira programação em www.festbossajazz.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN            DATA: 28.07.14              
 
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento – Notícias de 
Macau e Região 
 

 
 
jul 14 28 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento o 
www.festivalserradesaobento.com.br 
 
  
 
Postado em Municipios por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALLACE           DATA: 28.07.14              
 
 
 

 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento o 
www.festivalserradesaobento.com.br. 
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VEÍCULO: GUAMARÉ EM DIA            DATA: 26.07.14              
 
Carreta-Escola do SENAC qualificará população em Guamaré. | Guamaré em Dia 
 

Carreta-Escola do 
SENAC qualificará população em Guamaré.  
  
26 de julho de 2014 Dantas Sem categoria,  
 
Do Portal do Senac RN 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa Senac Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 
Até setembro, o Senac oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos e 
Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 



 

obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
 
Senac Móvel - Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho, 
o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel, que cruzam os municípios 
potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às cidades onde a 
instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa Senac Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
 
Serviço: 
 
Evento: Inauguração da Carreta-Escola do Senac de Turismo e Hotelaria 
 
Local: Rua Professor João Batista, 1000, Centro, Guamaré (Largo do Ginásio) 
 
Data: 28/07 (segunda-feira) 
 
Horário: 19h 
 
Inscrições: Ocorrem de forma presencial, na Secretaria de Capacitação de Guamaré. 
 
Informações sobre matrículas: (84) 3525-2310. 
 
 
 



 

 VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 26.07.14              
 
 
Carreta-Escola do Senac qualificará população em Guamaré - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa Senac Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 
Até setembro, o Senac oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos e 
Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
 
Senac Móvel - Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho, 
o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel, que cruzam os municípios 
potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às cidades onde a 
instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa Senac Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA          DATA: 25.07.14              
 
Carreta-Escola do Senac qualificará população em Guamaré  
Natal Notícia - Jô Lopes  

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa Senac Móvel. 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
Até setembro, o Senac oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos e 
Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 



 

que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
Senac Móvel – Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho, 
o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel, que cruzam os municípios 
potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às cidades onde a 
instituição não possui estrutura física. 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa Senac Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
Serviço: Evento: Inauguração da Carreta-Escola do Senac de Turismo e Hotelaria 
Local: Rua Professor João Batista, 1000, Centro, Guamaré (Largo do Ginásio) Data: 
28/07 (segunda-feira) Horário: 19h Inscrições: Ocorrem de forma presencial, na 
Secretaria de Capacitação de Guamaré. Informações sobre matrículas: (84) 3525-
2310. 
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Segundo semestre é de boas expectativas no Nordeste’ 

Publicação: 27 de Julho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna 
Repórter 
 
O Outback Steakhouse  abre sua primeira loja em Natal até o fim do ano. Com a 
expectativa de iniciar as obras num prazo de 20 a 30 dias, a rede alcançará ainda em 
2014 a marca de sete lojas no Nordeste, com a abertura na capital potiguar e em 
Fortaleza (CE). De origem norte-americana, com inspiração australiana, a rede está 
presente em 22 países do mundo. A unidade de Natal ficará no 3º piso do shopping 
Midway Mall, na área onde funcionam atualmente os restaurantes Guinza e Piazzale 
Italia. Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE, o sócio-regional da rede, Paulo Meneses, 
fala sobre a estreia do Outback em Natal e comenta o atual momento vivido pelo 
setor de restaurantes. Ele explica ainda  como funciona o modelo de expansão da 
rede, a partir de sócios, e não franquias. Além disso,  adianta como será o processo 
de seleção para trabalhar na unidade local. Veja os principais trechos da entrevista: 

Divulgação Paulo Meneses, 46 
anos,é graduado em Publicidade e Marketing (ESPM-SP) e tem MBA em Gestão 
Empresarial (Instituto Trevisan-SP) 
 
Depois de abrir cinco lojas no Nordeste, duas em Salvador, duas em Recife e uma 
em Maceió, o Outback está vindo para Natal. Como o senhor avalia o mercado da 
região? 
O mercado do Nordeste nos últimos cinco anos teve um crescimento de 33% a 40% 
em termos de consumo. Na realidade, a nossa vontade de chegar ao Nordeste vem 
de muito antes, só que nós estávamos vivendo uma fase de crescimento e buscando 
viabilizar isso. Essa ideia já é antiga, mas para que nós pudéssemos manter o nosso 
padrão era preciso viabilizar primeiro essa vinda. Fomos crescendo gradativamente, 



 

subindo o litoral nordestino e viabilizando as rotas de entrega de produtos, os custos 
de logística, de frete, para que nós pudéssemos trazer um produto da maior 
qualidade. 
 
A rede já opera em três estados do Nordeste. É possível fazer um comparativo da 
região  com outras do país? 
Uma coisa importante no Nordeste foi que os estados criaram incentivos para que as 
empresas migrassem para a região, desenvolveram novos pólos, com incentivos 
fiscais, atraindo novas empresas, o que gerou uma massa de empregos. Acho que 
isso foi a grande sacada dos estados do Nordeste: com esses incentivos foram 
gerados empregos e consequentemente o consumo. Minha visão é essa. É o caso de 
Recife, com o Porto de Suape, que atraiu fábricas para lá. Acho que isso tem 
viabilizado a economia do Nordeste. 
 
Qual o momento atual para o segmento no Brasil? 
Hoje, no Brasil, a gente tem percebido um aumento da demanda de consumo fora 
do lar. Atualmente, na família, todos trabalham. O patriarca e a matriarca trabalham, 
então a família passa a comer fora de casa. Acho que a gente precisa administrar isso 
para ter essa fatia de mercado. Nesse caso, é preciso ter um bom atendimento para 
atrair esses consumidores que querem e vão comer fora de casa. 
 
O endividamento das famílias tem aumentado no Brasil em 2014, a inflação está 
subindo e a renda da população está cada vez mais comprometida. Nessas 
circunstâncias, gastos em refeições fora de casa podem acabar ficando em segundo 
plano no orçamento familiar. Isso tem impactado o segmento de restaurantes? 
Acho que a atual situação econômica realmente impacta, mas existe uma decisão de 
consumo fora de casa e se você tem um produto bom, com custo adequado, as 
pessoas acabam optando por esse consumo. Acho que é o momento que a empresa 
tem que se adaptar e buscar essa qualidade a um preço mais baixo, e mostrar essa 
relação para o consumidor. Acho que esse é um meio de sobreviver a esse período.  
 
O Outback já anunciou para este ano a abertura de lojas em Natal e Fortaleza. Há 
outros investimentos na região engatilhados pela rede? 
Não, por enquanto não. Só temos em vista a abertura dessas duas cidades, Natal e 
Fortaleza, até o fim do ano. 
 
Por que a escolha de Natal? 
Natal faz parte das grandes capitais do Nordeste, tem bons números de crescimento, 
de renda per capita, então a escolha foi devido a isso. Mas também tem outro fator 
que a gente percebe muito, que existe uma demanda que nós sentimos nos 
mercados próximos, como Maceió e Recife, de natalenses perguntando sobre a 
chegada do Outback. Então a gente percebe esse desejo latente, que também é um 
indicador para nós. Mas existe uma análise econômico-financeira para a decisão de 
ir para a cidade. 



 

 
Por que agora é o momento de chegar à capital potiguar? 
A gente ainda não tinha tido condições de viabilizar a chegada dos nossos produtos 
para o Nordeste. Então, hoje, boa parte dos nossos produtos é  importada, outra 
parte é nacionalizada, e a gente tem que trazer quase todos os produtos para cá. A 
forma como a gente conseguiu viabilizar isso foi chegando em Salvador, subindo aos 
poucos, e hoje eu consigo trazer os produtos e montar uma loja. É uma questão de 
logística. 
 
Desde 2012 se fala que o Outback está para chegar a Natal. O Natal Shopping 
chegou a divulgar que estava em negociações com a rede. Houve realmente essa 
negociação? 
Não sei te responder isso. Acho que é especulação. Mas não faço parte da área de 
expansão. Os executivos dessa área é que acionam os shoppings, ou muitas vezes os 
shoppings nos procuram, então eu não sei confirmar isso.  
 
Quando o contrato com o Midway Mall foi fechado? 
A negociação começou no início do ano e nós assinamos contrato há dois meses. 
Nesse período, o shopping viabilizou o espaço, depois nós fomos até o local para ver 
se havia como montar o restaurante. 
 
O plano é que a loja seja inaugurada até o fim do ano. Quando a loja começa a ser 
construída? 
Eu acredito que no máximo em 20 a 30 dias a gente começa. 
 
Quanto será investido na unidade de Natal? 
Em números de investimentos, nós temos por loja algo em torno de R$ 4,5 milhões. 
 
Quantos empregos serão gerados na loja de Natal? 
O restaurante de Natal vai gerar 130 vagas de emprego. 
 
A seleção de pessoal já começou? 
A gente começa a fazer a seleção um mês antes da inauguração da loja. O processo 
leva de duas a três semanas até a contratação.  
 
Qual o perfil de profissional que o Outback busca? 
Nós temos diversas áreas no Outback, desde a recepção, o atendimento ao cliente, a 
cozinha, limpeza. Na parte de atendimento, a gente procura universitários que 
estejam no início da formação acadêmica e que acabam combinando o ganho no 
Outback com os estudos, de forma a contribuir no pagamento desses estudos. E aí 
você tem a questão do primeiro emprego, onde a pessoa vai aprender muita coisa. E 
nós treinamos nosso pessoal. Pegamos pessoas que querem trabalhar e procuramos 
formar. Trazemos uma equipe composta por pessoas de vários restaurantes, cada 
um na sua área específica, e nós formamos esse pessoal para trabalhar nos nossos 



 

restaurantes. 
 
O Outback tem um modelo de expansão através de sócios, diferentemente das 
franquias. Como funciona esse modelo? 
Nós fazemos seleções internas e externas dos nossos sócios. Hoje, 65% dos sócios 
vieram do próprio Outback, eram gerentes da nossa própria operação. Mas existe 
também a seleção externa, de pessoas que tem o perfil de hospitalidade, 
principalmente no segmento de restaurante. Fazemos uma entrevista, essa pessoa 
passa por uma avaliação e por um processo de conhecimento do negócio. Ela vem 
vivenciar alguns dias nos nossos restaurantes  e a partir daí essas pessoas assinam 
um contrato que prevê um percentual da lucratividade. 
 
Quanto é investido pelo sócio na abertura de uma nova loja? 
É uma contribuição simbólica. O que a gente espera do sócio é a participação 
operacional, se ele vai gerar o resultado de qualidade. dedicação e envolvimento 
como um parceiro. O investimento é apenas para compor o contrato. 
 
Por que não expandir por meio de franquias? 
Porque é um sistema que vem dando certo há mais de 27 anos e porque existe essa 
questão da propriedade. A gente visa muito essa questão e esse é um modelo que 
nos permite um maior nível de qualidade e produtividade. 
 
Com exceção de duas lojas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, as unidades do 
Outback estão em shoppings. Por que? 
Não é que exista uma regra, mas hoje os espaços urbanos são cada vez mais difíceis 
de conseguir. O shopping viabiliza isso e também proporciona segurança, tem 
infraestrutura, estacionamento e concentra outros produtos que as pessoas estão 
procurando, então acho que isso é uma tendência natural.  
 
Qual a tendência nas vendas para o fechamento do ano?  
No Nordeste, a expectativa é grande porque os meses de agosto em diante trazem 
boas vendas. No final do ano passado, as lojas da região tiveram bom movimento, 
principalmente na época do verão, que tem fluxo de turistas maior do que em outras 
partes do país. Tendo por base o ano passado, em função do turismo, conseguimos 
alavancar as vendas, então o segundo semestre é de boas expectativas. 
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