
Varal solidário será
sábado, na praça
Iniciativa pretende 
distribuir agasalhos a 
quem precisa, assim 
como proteger e 
angariar doações
para animais

Junto da fi lha Laís, Kátia vibra com a mobilização pelo varal solidário, que será amanhã
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Doe o que puder, pe-
gue o que precisar. A 
vera-cruzense Kátia 

Mueller Bergamaschi pensou 
numa frase que resumisse sua 
iniciativa e, querendo ou não, 
criou um slogan para a cam-
panha que tomou forma pelas 
redes sociais nesta semana e 
culmina neste sábado, dia 13, 
com um varal solidário a ser 
montado na Praça José Boni-
fácio, no centro de Vera Cruz, 
das 9 às 16 horas. Quem tiver 
o que doar, pode levar. Quem 
precisar se aquecer - inclusi-
ve para seu bichinho - pode 
chegar.

Foi na segunda-feira à 
noite que Kátia teve a ideia. 
“Estava no quentinho em 
casa e pensando nos outros”, 
resumiu a vera-cruzense, que 
contatou com a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turis-
mo para saber da viabilidade 
da ação e, com o apoio na ins-
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Sempre uma crise econômica desafi a as empresas 
a encontrarem soluções criativas para superação 
de difi culdades. Um poderoso trunfo nessa hora é a 
negociação, que assume decisiva importância como 
elo de ligação entre a empresa e seus stakeholders: 
proprietários, acionistas, funcionários, governo, clien-
tes, concorrentes, fornecedores, bancos, sindicatos, 
dentre outros. 

Negociar é a arte de somar diferenças. Sem a cons-
trução de propostas e acordos, volta-se ao cenário 
do cabo de guerra, onde cada um puxa a corda para 
seu lado e não se vai a lugar nenhum. 

É aí que residem os maiores problemas das ne-
gociações em tempos de crise. Em um cenário de 
incertezas, as empresas têm medo e só conseguem 
pensar em não perder. Quando se convive com esta 
situação, a empresa não enxerga o que pode ganhar, 
os gestores simplesmente cegam. E se ambas as 
partes envolvidas numa negociação agem assim, o 
impasse está instalado.

Pensando nisso e nas estratégias de uma negocia-
ção efi caz, seguem algumas técnicas a serem utiliza-
das pelas empresas em uma negociação:

1. Visão do todo: trata-se de uma análise do con-
texto global da situação e de identifi car os diversos 
cenários possíveis, permitindo adotar um posiciona-
mento mais seguro. 

2. Identifi car os interesses: o problema básico de 
uma negociação está no confl ito entre as necessida-
des, desejos, interesses e temores de cada uma das 
partes envolvidas. 

3. Considerar opções: os obstáculos que inibem 
a criação de opções são o julgamento prematuro, a 
busca de uma resposta única e pensar que resolver 
o impasse é problema deles.

4. Relacionamento: a construção de um ambiente 
amistoso facilita a troca de informações, a identifi ca-
ção de interesses, as criações de valor e de opções. 
Durante a negociação, as tensões costumam ser 
maiores e mais intensas, desgastando bastante o 
relacionamento e alterando o comportamento dos 
participantes. 

5. Ter cartas na manga: falar somente o sufi cien-
te no início da negociação, para não alimentar com 
informações preciosas a outra parte. Guardar alguns 
trunfos para o fi nal poderá ajudar a fechar o negócio 
de forma satisfatória para as duas partes.

6. Tempo: é uma variável estratégica, podendo ser 
conduzido de forma acelerada ou retardada nas ações 
e reações durante o processo, afetando emoções, 
expectativas e, até mesmo, a conquista dos interesses 
e da satisfação como um todo.

É nos momentos de crise que se diferenciam as 
empresas capazes de negociar. A crise é como uma 
luta de MMN, onde, quem não estiver preparado ade-
quadamente, vai sofrer muito ou será nocauteado.
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talação do varal, partiu para a 
mobilização. Foi publicar nas 
redes sociais e a adesão da 
comunidade foi instantânea. 
Vale doar tudo o que for para 
agasalhar e tiver em boas 
condições de uso: calçados, 
roupas, cobertas, cobertores, 
mantas, toucas, luvas, meias. 
Não haverá limite de peças a 
serem retiradas do varal, vai 
de acordo com a consciência 
da necessidade de cada famí-
lia.  Inclusive, Kátia estendeu 
a solidariedade para os ani-
mais: roupinhas, casinhas, 
cobertores e até alimentos.

Tudo aquilo que não for 

retirado no varal solidário, 
na praça, será remetido à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, no caso dos 
agasalhos, e para ONG da 
causa animal, em caso de 
doações para os pets. Para 
quem não conseguir levar a 
doação diretamente na praça, 
neste sábado, pode deixar na 
loja Confort House, onde há 
ponto de coleta, na rua Jacob 
Doern, 155. “Tudo o que vier 
fará o bem a quem precisa. É 
emocionante ver tanta gente 
se empenhando nesta ideia”, 
destaca Kátia, idealizadora 
do varal solidário.


