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IO VALORIZE O 
PEQUENO NEGÓCIO.
ESSE NEGÓCIO 
TAMBÉM É SEU. 

http://sebr.ae/sp/compredopequeno
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Dificuldade no abastecimento 
inspirou Alex Rodrigues, de 
Osasco, a criar equipamento
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Sheymi Carvalho aprendeu a traçar estratégias de divulgação da Movclass usando Google, Facebook e outras ferramentas. Mesmo em tempos de retração, os resultados começam a aparecer

osasco e região

Tiragem regional: 24.332



Notas de osasco e região
Escritório Regional Sebrae-SP em Osasco

Rua Dona Primitiva Vianco, 640 – Centro. (11) 2284-1800 / 0800-570-0800

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

5 e 8/10 9h30 às 

12h30

Oficina: Invista no 

planejamento

Tenda

5 e 8/10 13h30 às 

16h30

Oficina: Desenvolva a sua 

empresa

Tenda

5/10 18h30 às 

22h30

Na Medida Gestão  

Financeira

ER do Sebrae-SP 

em Osasco 

5/10 18h30 às 

22h30

Oficina Sei Controlar Meu 

Dinheiro

ER do Sebrae-SP 

em Osasco

6 e 9/10 9h30 às 

12h30

Oficina: Como motivar sua 

equipe

Tenda

6 e 9/10 13h30 às 

16h30

Oficina: Desperte seu 

potencial nos negócios

Tenda

6/10 18h30 às 

22h30

Oficina  Sei Crescer ER do Sebrae-SP 

em Osasco

7/10 9h30 às 

12h30

Oficina: Marketing para 

novos negócios

Tenda

7/10 19h às 22h Seminário Em  Tempos de 

Crise

ER do Sebrae-SP 

em Osasco

7/10 13h30 às 

16h30

Oficina: Aprenda fazer o 

fluxo de caixa

Tenda

8/10 9h às 17h Dia do  Crédito ER do Sebrae-SP 

em Osasco

9/10 18h às 22h Sebrae Inova – Oficina 

Visual Merchandising

ER do Sebrae-SP 

em Osasco

10/10 9h às 12h Oficina: Aprenda fazer o 

fluxo de caixa

Tenda

cloud tags

#COmpREDOpEquEnO COnsumO
MiCRO PEquEnAS EMPRESAS FORtAlECiMEntO
Economia LocaL confiança comodidadE EstímuLo fidELidadE ParcEria 

ProximidadE EngajamEnto markEting Estratégia sustEntabiLidadE

Confira a programação da Semana do empreendedor

Ente os dia 5 e 10 deste mês, o Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em 
Osasco realiza mais uma edição da Semana do Empreendedor. É uma 
ótima oportunidade para que empresários e empreendedores assis-
tam de maneira gratuita palestras, workshops, oficinas e consultorias 
e recebam dicas e orientações para abrir ou melhorar o seu negócio. 
Em Osasco, dois locais terão atividades simultâneas para diferentes 
públicos. Na Rua Antonio Agú, s/n, região central de grande concen-
tração de empresas e circulação de pessoas, será instalada uma tenda 
de atendimento, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, e sábado das 9h às 15h, para o público tirar dúvidas e receber 
orientações sobre os serviços prestados pelo Sebrae-SP. Também se-
rão realizadas atividades na sede do ER do Sebrae-SP em Osasco. As 
inscrições podem ser feitas no local, pelos canais de atendimento nos 
telefones (11) 2284-1800 ou 0800-570-0800, ou no portal Sebrae SP  
(www.sebraesp.com.br). Confira a programação:
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Dicas de leitura

O PODER DO HÁBITO 
(Ed. Objetiva)
Charles Duhigg, repórter do 
The New York Times, mostra 
que a chave para perder peso, 
aumentar a produtividade da 
sua empresa ou qualquer outro 
objetivo está no hábito. Com isso, 
o autor detalha como virar o jogo.

M@RKETING_PESSOAL.COM 
(Ed. Atlas)
Felipe Chibás Ortiz mostra 
os principais conceitos e as 
ferramentas práticas para 
fazer o marketing pessoal 
e desenvolver nossa marca 
individual para melhorar  
os desempenhos corporativo 
 e na vida pessoal.

ACHO QUE QUEBREI SUA 
EMPRESA (Ed. Benvirá) 
Karen Phelan revela limitações 
de teorias gerenciais adotadas 
por consultorias – ramo no qual 
possui grande experiência –, que 
funcionam bem no papel, mas, na 
prática, podem comprometer as 
corporações que as contratam. 

ELOGIE. SUGIRA. CRITIQUE. RECLAME. 
Queremos ouvi-lo: 0800 570 0800 
ouvidoria@sebraesp.com.br 
www.sebraesp.com.br > clique em 
OUVIDORIA.

Burocracia desestimula negócios e incentiva a corrupção

reduzir os entraves deveria ser uma prioridade do governo. essa é uma das conclusões 
da pesquisa retratos da Sociedade brasileira – burocracia, da Confederação Nacional da 
indústria (CNi), realizada em parceria com o ibope, que ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios 
brasileiros. No levantamento, 72% dos entrevistados disseram que combater os obstáculos 
administrativos deveria ser uma ação urgente. Para 74%, o excesso de embaraço burocrático 
desestimula os negócios e incentiva a corrupção e a informalidade, além de onerar o tesouro.

 Padaria, banca de jornal, escola de idiomas, 
lanchonete, restaurante, salão de beleza, aca-
demia de ginástica, loja de roupas e acessórios, 
lavanderia, estacionamento. Estamos rodeados 
de pequenos negócios. Tanto que, muitas vezes, 
não nos damos conta da importância desses em-
preendimentos. Mas multiplique as atividades 
elencadas acima por 1 milhão e teremos o total 
de micro e pequenas empresas (MPEs) no Brasil.

Sim, 10 milhões de MPEs, responsáveis por 
27% do Produto Interno Bruto (PIB), algo em 
torno de R$ 1,5 trilhão, e pela geração de 17 mi-
lhões de postos de trabalho. Em São Paulo, são 
2,7 milhões, que geram 5 milhões de empregos.

Fazer com que esses negócios continuem a 
prosperar e a movimentar milhares de postos 
de trabalho faz parte da missão do Sebrae-SP, 
especialmente em épocas de economia difí-
cil como a que vivenciamos. Períodos de crise 
não são novidades para os empresários brasi-
leiros; já passamos por vários deles e aprende-
mos que esta é a hora de ousar e recuperar os 
espaços perdidos. E quer melhor forma de ou-
sar do que produzir, vender, empregar?

Por isso, o Sebrae-SP aderiu ao movimento 
Compre do Pequeno Negócio e até 5 de outubro, 

O dia da Pequena Empresa, terá realizado mais de 
600 eventos em todo o Estado, como mutirões 
de orientação e capacitação, feirões e rodadas de 
negócios multissetoriais, que vão atender cerca 
de 150 mil empreendimentos de pequeno por-
te. A ideia é que os empreendedores participan-
tes ampliem as vendas para o consumidor final 
e também fortaleçam as redes de fornecedores, 
com a inclusão de pequenas empresas próximas 
aos seus estabelecimentos. Nas próximas pági-
nas, você vai conhecer em detalhes as atividades.

Mais do que apoiá-los na construção da me-
lhor estratégia da retomada e ajudar a impulsio-
nar as vendas, a divulgação do potencial desses 
negócios e as oportunidades inovadoras serão 
essenciais para fortalecer o movimento pela 
melhoria do ambiente para empreender, tra-
zendo conquistas como a ampliação das faixas 
de contribuição para o Simples, a regulamenta-
ção da terceirização, amplificação do acesso à 
inovação e ao financiamento.

Afinal, comprar do pequeno negócio é bom 
para todos – empresários, trabalhadores, con-
sumidores e sociedade – e essencial para o de-
senvolvimento sustentável do Brasil.

Boa leitura e ótimos negócios!

Rede  
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Paulo skaf, Presidente do sebrae‑sP
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Food service espera alta de 10% em 2015

Pesquisa setorial encomendada pela associação brasileira de Franchising (abF)  
e realizado pela eCd Food Service aponta que o otimismo predomina entre as redes de 
food service vinculadas ao segmento. a projeção de crescimento é de 10% para este ano. 
o porcentual está alinhado com a expansão registrada pelo nicho no primeiro trimestre 
de 2015, de 9,2%. outro ponto positivo para os lojistas foi o avanço do tíquete médio, cuja 
variação positiva alcançou 4,9% em 2014 na comparação com 2013. 

quando carlos guerra e um ami-
go de faculdade compraram uma 
lanchonete em brasília (df), nos 
anos 1980, o mercado de fast-food 
no brasil era sinônimo de sanduí-
ches. a lanchonete giraffas virou 
ponto de encontro graças ao to-
que caseiro e brasileiro do cardá-
pio, de pratos com arroz e feijão. 
hoje, sob a gestão de alexandre 
guerra, filho do fundador e ceo da 
rede de franquia, o giraffas tem 
400 restaurantes espalhados pe-
los 26 estados do país. mesmo com a 
crise econômica, ele não pensa em 
desacelerar. sua meta, no territó-
rio nacional, é chegar a 700 pon-
tos até 2018. só este ano, os planos 
incluem 50 novas unidades, exata-
mente o dobro das inauguradas 
em 2014. nos estados unidos, a ex-
pectativa é atingir 150 franquias 
até 2020. hoje, são 11 lojas, todas 
próprias. no comando da empreita-
da, guerra acredita que não existe 
sonho grande o suficiente que não 
possa crescer mais. e detalha as es-
tratégias ao jornal de negócios. 

Qual é a receita para  
a expansão internacional?
Potencializar o que fazemos bem no 
Brasil: comida brasileira. Começamos 
a estudar o mercado norte-americano 
em 2006. Em 2011, abrimos a primeira 
unidade, na Flórida. Para os próximos 
anos, a ideia é partir inicialmente pela 
Costa Leste e chegar dentro de alguns 
anos à Oeste, mas isso dependerá das 
oportunidades que possam aparecer. 
Nessa fase, priorizamos a quantidade, 
não as cidades. Buscamos capilaridade.

Qual é o segredo de um 
empreendimento bem-sucedido? 
Acima de tudo, muito trabalho e per-
sistência. Uma boa ideia não funciona 

Por que o Giraffas faz sucesso?
No Giraffas, a dedicação em entre-
gar inovação e qualidade por um 
preço justo sempre potencializou a 

marca e o negócio desde as raízes. 
Mas nada disso seria possível sem 
parcerias estratégicas ao longo de 
sua história. Franqueados, sócios, 
fornecedores, colaboradores e con-
sumidores desenvolveram uma pai-
xão que a rede simboliza. Muito da 
cultura, do nosso povo, está repre-
sentado nos 3 milhões de pratos que 
vendemos por mês.

E como abrir 50 novas  
lojas com a economia em recuo?
O cenário é o mesmo para todas as 
empresas, e ganha quem conseguir 
aproveitar melhor as oportunidades. 
Nós acreditamos que a desacelera-
ção do varejo gera oportunidades, 
como a maior disponibilidade de 
pontos comerciais em melhores con-
dições de negociação. Também esta-
mos investindo muito em inovação, 
porque, nesse cenário, aumenta a 
importância de oferecer novos pro-
dutos com relevância.

Como a retração econômica impacta 
na alimentação fora do lar?
O segmento de alimentação apontou 
um crescimento considerável e apre-
senta tendências positivas para o ano 
de 2015. Isso se deve ao fato de que as 
marcas estão mais bem preparadas 
para reagir às mudanças econômicas 
e de perfil do consumidor, contornan-
do possíveis problemas e se manten-
do prósperas.

Qual sua expectativa para o mercado 
brasileiro nos próximos anos?
Queremos continuar expandindo a 
nossa rede, investindo na abertura 
de restaurantes em diversos canais, 
como shoppings, mercados, ruas, ro-
doviárias e aeroportos. Também ve-
mos com muito otimismo a expansão 
no interior do Brasil. 

sem a atitude certa para colocá-la em 
prática. Para empreender, não há ida-
de, classe social, conhecimento espe-
cífico, nível acadêmico ou região. 

Crescimento de Giraffas 
Nem o momento difícil da economia nacional desaquece os planos de expansão, 
no Brasil e nos Estados Unidos, da rede de franquia de fast-food 
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 As perspectivas mostram que nem 
esses últimos meses – tradicionalmen-
te mais fortes para o movimento de se-
tores como comércio e serviços – de-
vem conseguir recuperar a economia 
em 2015. Nas próximas semanas, mi-
cro e pequenas empresas (MPEs) preci-
sam trabalhar ainda mais, apenas para 
contornar a crise. Assim, o Movimento 
Compre do Pequeno Negócio, lidera-
do pelo SEBRAE, é importante para fo-
mentar os negócios do segmento.

Por isso, é fundamental que mude-
mos a forma de agir, assumindo, como 
consumidores, a responsabilidade pe-
las nossas compras, preferindo com-
prar das MPEs. Priorizar o segmento é 
uma iniciativa que gera benefícios para 
toda a vizinhança, colaborando para a 
fixação da riqueza local. Levantamen-
tos mostram que o dinheiro gasto nos 
negócios de pequeno porte circula três 
vezes na comunidade antes de ser ab-
sorvido no conjunto da economia, pro-

porcionando melhorias diretas nos ní-
veis de prosperidade do entorno.

Destacamos em reportagem de 
quatro páginas as histórias de clien-
tes fiéis na preferência por transações 
comerciais com a loja de sapatos ou a 
barbearia do bairro. Mostramos ainda 
as vantagens para as MPEs que se reú-
nem em coletivos a fim de ampliar pú-
blico e fornecedores.

Preparamos uma matéria sobre os 
benefícios que a lei oferece para MPEs 
que se candidatam a fornecer produtos 
ou serviços para o governo, seja nos 
âmbitos federal, estadual e municipal.

A partir desta edição, o Jornal de 
Negócios trará uma página sobre sus-
tentabilidade, com novidades, concei-
tos e exemplos de empreendimentos 
que privilegiam práticas positivas para 
o meio ambiente e que também po-
dem reverter em redução de custos e 
agregam à imagem da empresa.
Boa leitura.

Consumo responsável
Bruno Caetano,  

diretor‑superintendente do sebrae‑sP

 @bcaetano

 bcaetano@sebraesp.com.br

 www.facebook.com/bcaetano1

cresce número de Brasileiros sem medo de empreender

Segundo a pesquisa global entrepreneurship Monitor brasil (geM brasil) 2014, o medo do 
fracasso não impediria 60,9% da população de se envolver na criação de um novo negócio.  
o dado é 3,6 pontos porcentuais superior ao registrado em 2013, quando o medo do fracasso 
não impedia 57,3% das pessoas de empreender. em compensação, 50% dos indivíduos 
afirmam possuir conhecimento, habilidade e experiência necessários para abrir uma empresa. 
Nesse item, houve redução diante dos resultados de 2012 (54%) e de 2013 (52,1%).

inscrições abertas para a feira do empreendedor 2016
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Feira do Empreendedor 
do Sebrae-SP. O evento acontecerá de 20 a 23 de fevereiro de 2016, no 
Pavilhão do Anhembi, na capital. “A feira deve reunir mais de 120 mil 
pessoas, já que a participação do público cresce a cada edição. Em 2015, 
foram 104 mil visitantes – 27% a mais que em 2014”, afirma o diretor-
-superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano. O público também 
poderá ter acesso a consultorias individuais, palestras, tendências e 
formalização como Microempreendedor Individual (MEI), além de 
informações sobre microcrédito. Para os participantes em geral, a 
entrada é gratuita. Inscrições no site: http://feiradoempreendedor.
sebraesp.com.br/visitante/cadastro

incentivo para produção acadêmica 
Docentes universitários de qualquer curso podem se inscrever até o dia 
23 de outubro para o I Prêmio de Artigos Científicos para Professores. 
Realizada pelo SEBRAE, a ação busca fomentar a produção acadêmica 
sobre empreendedorismo. Os artigos devem abordar a educação 
empreendedora e experiências no ensino. As inscrições são gratuitas  
e podem ser feitas no site do Desafio: www.desafio.sebrae.com.br

cartilha gratuita online orienta  
a elaboração do plano de negócios
Para melhorar o desempenho de sua empresa nos primeiros meses 
de vida, dispor de um plano de negócios é essencial. Basicamente, 
é um documento que define os objetivos e as etapas necessárias 
para alcançá-los, minimizando os riscos do processo. O SEBRAE 
disponibiliza gratuitamente uma cartilha para auxiliar a elaboração 
do plano de negócios no site: http://goo.gl/StUzGK 

NO 
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em dia, por exemplo, algumas pesso-
as fazem festas para seus animais e 
entregam meus itens como lembran-
cinha de aniversário.”

Essa pequena mudança que Ma-
riana fez na embalagem não teve 
custo adicional. E, por ter provocado 
um reflexo positivo no negócio, tra-
ta-se de uma inovação, como expli-
ca o consultor do Sebrae-SP, Adriano 
Campos. “A inovação deve trazer 
algum retorno, que pode ser finan-
ceiro, reduções de desperdício e de 
tempo ou algo que resulte em maior 
eficiência. Acontece sempre que se 
coloca algo novo em prática e tem 
resultado. Não é necessariamente 
para o mercado, mas para o próprio 
negócio.”

De acordo com Campos, nem sem-
pre o empresário consegue identifi-
car que a mudança feita é inovação, 
muitas vezes por pensar que isso só é 

m detalhe pode fazer toda a dife-
rença. Para Mariana Borges, essa 

constatação faz sentido. Dona da Pa-
nela da Bela, uma microempresa que 
produz alimentos naturais para cães 
e gatos, a empreendedora viu em um 
pequeno ajuste a chave de inovação 
para o cotidiano.

Em uma época de Natal, Mariana, 
que já investia em embalagens atra-
tivas para seus artigos, decidiu in-
cluir um campo com os dizeres “De/
Para” como estratégia para apro-
veitar o período de festas e, assim, 
tentar alavancar as vendas. O que 
era para ser apenas uma campanha 
sazonal se tornou um diferencial ex-
pressivo. “Foi uma ideia tão legal que 
algumas pessoas me enviaram fotos 
da árvore de Natal com o produto en-
tre os presentes. Os apaixonados por 
cachorros costumam comprá-lo para 
presentear os pets dos amigos. Hoje 

possível com investimento de gran-
des quantias. “Em geral, os empre-
sários não percebem porque estão 
tomados pela rotina e não enxergam 
a mudança. O problema de não reco-
nhecer é não replicar a experiência 
no futuro.”

Mariana soube reconhecer a inova-
ção e a tornou obrigatória em todas as 
embalagens. Esse pequeno detalhe so-
mado ao “boom” de consumidores em 
busca de alimentos mais saudáveis, 
inclusive para os pets, fez a Panela 
da Bela experimentar um crescimen-
to expressivo em um ano. Em 2014, a 
microempresa vendia em torno de mil 
itens por mês. Agora, a comercializa-
ção está em torno de 3,5 mil unidades 
no mesmo período. 

O consultor do Sebrae-SP dá al-
gumas dicas de como inovar, assim 
como Mariana fez. “É ideal ter um 
plano de negócios e uma estratégia, 

Inovar sem colocar  
a mão no bolso
Micro e pequenos negócios podem conquistar resultados valiosos sem investir grandes montantes

u

SAIBA MAIS

O consultor do Sebrae-SP Adriano Campos dá algumas 

sugestões para inovar sem gastar muito:

”   Parcerias: fazer contato com empresas do bairro  

e fechar determinadas ações conjuntas podem ser 

benéficos para campanhas e propostas que valorizem 

ambos os negócios

”   Interação: consumidores adoram participar. É possível 

explorar essa característica promovendo concursos 

culturais, realizando enquetes e solicitando opiniões

de maneira a pensar melhor sobre 
os aspectos que precisam ser otimi-
zados. O plano ajuda também a com-
parar o antes e o depois da mudan-
ça, para verificar se houve evolução. 
Além disso, é preciso testar sempre e 
ver a empresa como um grande labo-
ratório”, recomenda.

Para Campos, quatro passos são 
essenciais: primeiro, é necessário ter 
a consciência de que é preciso inovar 
constantemente não só nos momen-
tos críticos. Em segundo lugar, vestir 
a camisa do desafio é a maneira mais 
eficaz de engajar toda a equipe em 
um propósito comum, como buscar 
mudanças e novas ideias. Em tercei-
ro, criar uma rotina de acompanhar 
as tendências, a concorrência, mer-
cados mais avançados e experiên-
cias de empresas maiores. E, por fim, 
sempre celebrar os resultados com os 
funcionários. 

”   Experiências: Um negócio não precisa se restringir a 

comercializar produtos e serviços. Aproveitar o nicho 

de mercado para promover eventos e encontros pode 

ser uma boa maneira de atrair clientes. Um pet shop 

pode organizar uma caminhada ou um dia no parque. 

“O empresário não está ganhando dinheiro com isso, 

mas oferecendo uma experiência que certamente será 

lembrada por muito tempo.”

”   Atendimento: a recepção ao consumidor não precisa 

ser “quadrada”. Um atendimento em que o cliente se 

sente especial faz toda a diferença. “Conheci uma 

empresária que fazia entrega de bolos com bicicleta. 

Ela colocou uma cestinha com flores na bike e, ao 

chegar ao destino, gerava emoção e uma sensação 

gostosa nos compradores.”

”   Ambiente: pequenos detalhes na decoração do 

estabelecimento podem tornar o momento mais 

agradável. “Um consultório odontológico colocou na sala 

de espera lousa, giz, lápis para colorir e livros para  

as crianças ficarem mais confortáveis.”

de:

pArA:

programa de inovação do Bndes Financia r$ 157,4 Bilhões

o programa bNdeS MPMe, que incentiva a inovação nas micro, pequenas e médias empresas, já 
financiou r$ 157,4 bilhões em projetos, em pouco mais de um ano e meio de existência. até agosto 
deste ano, 90 operações foram aprovadas, sendo a maioria entre as pequenas companhias. Santa 
Catarina recebeu a maior parte do montante, seguida por rio grande do Sul e Paraná. o setor de 
serviços se destacou entre os beneficiados, seguido pela indústria. o financiamento também foi 
liberado para 12 beneficiárias do Sebraetec.
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Mariana Borges, proprietária da Panela da Bela (e do cão Borges), mudou um detalhe das embalagens e multiplicou clientela
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ExPOFAR 2015 – xVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo

Quando: 10 a 13/10

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca  

R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo, SP

Informações: www.portal.crfsp.org.br

14ª ABRAFATI (2015) (congresso internacional de tintas)

Quando: 13 a 15/10

Onde: Transamérica Expo Center / Avenida Doutor Mário Vilas  

Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo, SP

Informações: www.abrafati.com.br

FOR MAR (feira da revenda e de marcenaria)

Quando: 14 a 16/10

Onde: São Paulo Expo / Rod. dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo, SP

Informações: www.feiraformar.com.br

BRAzIL WLDING SHOW 2015 – Tecnologia de Soldagem

Quando: 20 a 23/10

Onde: Expo Center Norte / R. José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo, SP

Informações: www.arandanet.com.br/eventos2015/ccm/index.html

BW ExPO 2015 (evento sobre sustentabilidade para profissionais  

das áreas de saúde, segurança e meio ambiente)

Quando: 20/10 a 22/10

Onde: Centro de Eventos Pro Magno / Av. Profa. Ida Kolb, 513 – São Paulo, SP

Informações: (12) 3878-4686 / www.bwexpo.com.br

CONGRESSO ABRAVES 2015 (suinocultura)

Quando: 20 a 23/10

Onde: Centro de Convenções e Exposições Expo Dom Pedro 

Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas, SP

Informações: (19) 99771-7949 / www.abraves2015.com.br  

falar com Godofredo pelo e-mail: abraves.nacional@gmail.com

PET SOUTH AMERICA  

(feira de produtos e serviços para a linha pet e veterinária)

Quando: 27 a 29/10

Onde: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho 

R. José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo, SP

Informações: (11) 3205-5071 / 5021 / www.petsa.com.br 

e-mail: petsa@nm-brasil.com.br

FEAFRO (feira internacional afro-étnica negócios e cultura)

Quando: 29 a 31/10

Onde: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo 

R. José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo, SP

Informações: (11) 4112-3603 / www.feafro.com.br

AGeNdA de FeIrAS de OutuBrO 

mpes Fecham 1º semestre com saldo positivo em empregos

diferentemente do cenário nacional, no qual médias e grandes empresas terminaram o 
primeiro semestre do ano com saldo negativo de empregos, as micro e pequenas mostram 
força e fecham o período com saldo positivo de 116 mil vagas. de acordo com informações 
do Cadastro geral de empregados e desempregados (Caged) do Ministério do trabalho e 
emprego, os pequenos negócios foram diretamente responsáveis pela geração de 750 mil 
vagas formais de janeiro a junho deste ano.
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RELAçãO DE 
CONFIANçA é uM DOS 

DIFERENCIAIS

agora é que são elas

as mulheres brasileiras têm mostrado forte atuação no empreendedorismo nos últimos 
anos e já despontam como as que mais abrem empresas no País. Segundo levantamento do 
Sebrae, com base nos dados do global entrepreneurship Monitor brasil (geM brasil) 2014, 
as empreendedoras estão à frente de 51% dos novos negócios que nascem no brasil. os 
indicadores mostram ainda que 53% dos novos empresários de micro e pequenas empresas 
(MPes) estão na faixa etária de até 34 anos, dos quais 55% são da classe C.

Terreno favorável a essa iniciativa 
existe. Segundo mostrou uma pesqui-
sa feita pelo Sebrae-SP, o consumidor 
tem pré-disposição para consumir em 
lojas e prestadores de serviços de sua 
vizinhança quando informados sobre 
a importância desse mercado. “Aproxi-
madamente 37% já compram de MPEs 
conscientemente. Quando o pesquisa-
dor expõe os benefícios do consumo 
local, esse porcentual sobe para 75%. E 
uma parte significativa se mostra dis-
posta até a pagar um preço maior em 
razão da importância desse mercado 
para a economia”, afirma o superin-
tendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano. 

Outros estudos do Sebrae-SP mos-
tram que o dinheiro gasto em lojas 
locais circula três vezes na região an-
tes de ser assimilado pelo conjunto da 
economia do País como um todo. Tra-
ta-se, portanto, de um poderoso me-
canismo de redistribuição das rique-
zas. Comprar na vizinhança também 
elimina deslocamentos mais longos, 
o que contribui para o tráfego menos 
congestionado na cidade.

Sem contar que, muitas vezes, os 
pequenos negócios se firmam como 
espaços de convivência únicos. Mui-
tos desses pequenos estabelecimen-

ocê nem se dá conta, mas, quando 
compra um pãozinho francês na 

padaria da esquina, está contribuindo 
com uma série de benefícios para sua 
vizinhança. Esse simples ato ajuda a 
fortalecer toda uma cadeia de agentes 
responsáveis pelo desenvolvimento 
da economia local, mantém e gera 
emprego e traz benfeitorias para as 
ruas, transporte, iluminação e segu-
rança para o seu bairro.

É para valorizar e potencializar 
esse efeito de crescimento em cadeia 
que foi lançado em agosto o Movi-
mento Compre do Pequeno Negócio. 
“Todo mundo é cliente fiel de um em-
preendimento desse porte onde mora 
e fortalecê-lo significa engrandecer a 
região também. Sem contar que o pri-
meiro emprego de muita gente é na 
pequena empresa”, afirma o presiden-
te do SEBRAE, Luiz Barretto.

O movimento prevê uma série de 
eventos de capacitação, promoção e 
campanhas na mídia para fortalecer as 
micro e pequenas empresas (MPEs). A 
intenção é engajar empresários e con-
sumidores em torno da comemoração, 
em 5 de outubro, do Dia Nacional da Mi-
cro e Pequena Empresa (data em que foi 
criado, em 1999, o estatuto das MPEs).

tos se tornam lugares para se reunir 
e conversar. A relação de confiança 
entre o dono do negócio e os clientes é 
um dos diferenciais, conquistado com 
atendimento personalizado [veja as 
histórias ao longo desta reportagem].

Não por acaso. Os pequenos negó-
cios já adotam posturas preconizadas 

por uma das mais fortes tendências 
mundiais do varejo: a experiência 
de compra. Significa valorizar o bom 
atendimento, relacionamento próxi-
mo antes, durante e depois das vendas, 
honestidade na comercialização dos 
produtos e serviços, além de garantia 
de que todos os acordos firmados no 
momento da compra sejam cumpridos.

Estão aí os elementos que fideli-
zam e transformam o cliente em alia-
do. “A empresa que consegue criar 
uma identidade e vender um conceito 
transforma o cliente em embaixador 
de sua marca, aquele que irá divulgar 
seu produto espontaneamente aos 

Desenvolvimento 
em cadeia
Apoiado pelo Sebrae-SP, o Movimento Compre do Pequeno Negócio chama a atenção de toda a sociedade para a importância  
de consumir produtos e serviços de micro e pequenas empresas como estratégia para fortalecer a economia regional e nacional

v amigos”, afirma a diretora da Angorá 
Comunicação, Laíze Damasceno, au-
tora do livro Marketing de Gentileza – 
Manual da Gentileza Virtual para tocar 
o coração dos seus clientes.

Não é por outro motivo que no 
Movimento Compre do Pequeno Ne-
gócio os comerciantes e prestadores 
de serviços dos bairros são convida-
dos a atuar como principais relações 
públicas da iniciativa. “Preparamos 
uma série de capacitações para que 
eles criem estratégias de engaja-
mento”, afirma o gerente de Inte-
ligência de Mercado do Sebrae-SP,  
Eduardo Pugnali. A seguir, confira 
cinco histórias que exemplificam a 
força e a importância do comércio e 
serviços do bairro.
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acesse o vídeo no link abaixo  
e saiba mais sobre a campanha:
sebr.ae/sp/video_
compredopequeno

jornal de 
negócios



edição 259 | outubro de 2015 | 9

na américa latina, homens têm mais chances

É 1,3 vez maior a possibilidade de os homens empreenderem em relação a mulheres, segundo o 
estudo “Potencial Futuro – empreendedorismo jovem 2015”, da global entrepreneurship Monitor 
(geM), da américa latina. também é masculina a vantagem quanto às probabilidades de manter 
o negócio: 1,6 vez mais. o levantamento informa que é quatro vezes menor a oportunidade de a 
mulher efetivar uma ideia. as corporações criadas por elas também perdem no item porte: 73% 
das empresas comandadas por mulheres têm apenas uma pessoa, contra 66% dos homens.

EMPRESÁRIOS
Cadastre-se no site da campanha  
(www.compredopequenonegocio.com.br)  
e mostre seu empreendimento para 
consumidores de todo o País, como em um 
grande catálogo virtual. Com isso, por meio da 
geolocalização, o sistema mostra ao usuário 
que acessa o portal os estabelecimentos mais 
próximos a ele, com endereços, setores de 
atuação e distâncias, além de links para as 
páginas oficiais das instituições empresariais.

CLIENTES
Podem ajudar a divulgar o movimento nas 
redes sociais postando selfies e depoimentos 
acompanhados das hashtags da campanha: 
#eucomprodopequenonegocio; 
#compredequemvoceconhece; 
#compredequemestapertodevoce; 
#compredopequeno.

PARCEIROS
Ao apoiar a campanha, empresas, 
cooperativas e entidades em geral 
demonstram que as instituições acreditam  
no potencial dos pequenos negócios  
e enxergam a importância deles para  
o desenvolvimento da economia brasileira.

No Brasil, as companhias de porte menor representam... ... e no Estado de São Paulo:

dos postos de trabalho 
com carteira assinada

48%

de pequenos negócios  
ou 99% do total de CNPJs

2,7 milhões

A força dos números

VejA cOMO pArtIcIpAr

do Produto Interno 
Bruto (PIB)

27%

dos empreendimentos  
ou um total de 10 milhões  

de empresas

95%

de empregos, o que corresponde 
a 52% de trabalhadores  
com carteira assinada

17 milhões
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mpes já são responsáveis por 53,4% do piB do comércio

em 1985, o ibge calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no Produto interno 
bruto (Pib). depois de 16 anos, em 2001, o porcentual cresceu para 23,2% e, em 2011 
(levantamento mais atual), atingiu 27% – mais de um quarto do Pib brasileiro. os pequenos 
negócios já são os principais geradores de riqueza no comércio no brasil (53,4% do Pib do 
setor), representa 22,5% do Pib da indústria e no setor de serviços são responsáveis por 
mais de um terço da produção nacional (36,3%).

53+47+b

Desde que era criança, o empresário Rober-
to Lopes, 55 anos, frequenta o mesmo bar-
beiro, no bairro do Tatuapé, capital. Ainda 
vivas em sua memória, as primeiras idas 
à Barbearia do Waldemar, exigiam um 
apoio de madeira para que o menino se 
acomodasse na poltrona. Na presença do 
pai, ele se divertia em meio aos adultos 
que se reuniam no recinto para conversar 
sobre futebol, política e outros assuntos de 
gente grande. Hoje, Lopes mantém a tradi-
ção de ir uma vez por mês para cortar os 
fios na querida bar  bearia, que conserva 
o ar clássico do século passado. “Aqui me 
sinto em casa, relembro histórias, encon-
tro amigos de infância. O Waldemar já me 
conhece e sabe o estilo de corte que prefi-
ro. E mesmo que tenha de esperar um pou-
co, ocupamos o tempo com assuntos que 
me agradam, como futebol”, diz Lopes. Há 
58 anos na região, o barbeiro Waldemar 
Guerino Torrett credita o sucesso de seu 
negócio às amizades que formou ao longo 
dos anos. “Tenho clientes muito antigos, 
que fazem questão de vir aqui todos os 
dias para fazer barba”, relata.

Quando vai às compras, a vendedora Elaine Apa-
recida Lemos Dias gosta de ser bem atendida 
como qualquer pessoa. Por isso, quando quer um 
sapato novo tem um destino certo: a Wesley Cal-
çados e Bolsas. Lá é recebida pelo dono, Antônio 
Rubens Oliveira Viana, o Rubinho, com quem 
tem uma relação próxima há 22 anos. Além de 
trazer os lançamentos do mercado ao bairro, ele 
dá opções flexíveis de pagamento para os clien-
tes. “O Rubinho é sempre muito atencioso e cati-
va pelo seu jeito de vender. Oferece produtos de 
qualidade, que encontramos no shopping, mas 
com a facilidade de estarmos próximos de casa. 
Lá tenho abertura para fazer críticas e sugestões, 
o que me faz sentir um pouco dona do negócio. 
As opções de pagamento também ajudam a es-
timular os moradores a procurarem a loja dele 
e dividir os pagamentos em várias vezes”, afir-
ma Elaine. “Inovamos e trazemos sempre novos 
produtos. O resultado disso é uma carteira com 
mais de 5 mil fregueses e três lojas em Santo An-
dré, Mauá e São Paulo”, aponta.

Disputar um lugar à mesa dos restauran-
tes da região da Avenida Paulista, na capi-
tal, no horário das 12h às 14h, quase sem-
pre significa enfrentar longas filas. Mas, 
para o administrador Marcos Gouvea a es-
pera no Metaphoras fica mais leve diante 
do carisma do proprietário, Rogério Vieira. 
Alto astral, ele recebe a todos com um lar-
go sorriso, o tratamento de “bonitão” ou 
“bonitona” e as sugestões do cardápio do 
dia na ponta da língua. “Gosto daqui pela 
qualidade da comida, pelo ambiente aco-
lhedor e pelo bom-humor do Rogério que 
contagia toda a equipe. Eu me sinto em 

família”, afirma Gouvea. É esse mesmo o 
clima que Vieira imprime ao seu estabele-
cimento. “Cheguei a ter outro restaurante 
maior, mas exigia uma relação muito im-
pessoal com os clientes e isso não é o que 
eu quero. Gosto de ver as pessoas felizes e 
satisfeitas”, afirma o comerciante. A qua-
lidade do serviço vai além do sorriso. “Pro-
curamos fazer sempre refeições nutritivas 
e com pouco açúcar e fritura. Sou ultra-
maratonista, almoço aqui seis vezes por 
semana e ofereço a mesma qualidade da 
comida que consumo para minha cliente-
la”, aponta Vieira.

cONFIANçA e SIMplIcIdAde

AlMOçO e SIMpAtIA

O barbeiro Waldemar Torrett (à esq.) corta o cabelo do 
empresário Roberto Lopes há mais de 50 anos

Há 22 anos, Elaine Dias compra sapatos na loja de Antônio Viana,  
que fica em seu bairro

cOMércIO de VIzINhANçA
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arrecadação das mpes com imposto alcança r$ 334 Bi 

desde a implantação do Simples Nacional, em 2007, as micro e pequenas empresas  
(MPes) foram responsáveis pela arrecadação de r$ 334 bilhões em tributos municipais, 
estaduais e federais, segundo o Sebrae. levantamento do empresômetro, portal da 
Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e turismo (CNC), indica que 33% das 
MPes são optantes do Simples Nacional, totalizando 4,7 milhões de empresas. Somente em 
2014, o segmento que utiliza esse regime tributário arcou com r$ 62,7 bilhões em impostos.

Os Estados unidos são um exemplo a seguir 

quando o assunto é o apoio às micro e pequenas 

empresas (MPEs). é o que defende o sociólogo  

e economista Marcos Troyjo, diretor do BRICLab 

da universidade de Columbia (EuA), um centro 

de estudos sobre Brasil, Rússia, Índia  

e China. Segundo ele, o país se recuperou e saiu 

fortalecido da crise financeira global de 2008  

por alguns fatores, um em particular chama  

a atenção: desde que entrou na Casa Branca, 

em 2009, o presidente Barack Obama tem dado 

atenção especial às MPEs norte-americanas.

A Small Business Administation (SBA), agência 

que apoia os empreendedores e a pequena 

empresa, foi elevada a status de ministério. De 

lá para cá, houve 18 cortes de impostos para 

os pequenos negócios; 225 mil companhias de 

pequeno porte tiveram acesso a uS$ 130 bilhões 

em crédito por meio da SBA; e os contratos 

federais com integrantes do segmento somam 

hoje uS$ 380 bilhões, com meta de fechar mais 

uS$ 80 bilhões em negócios nos próximos anos. 

“Não há dúvidas de que essa política de apoio  

à pequena empresa foi importante para  

a recuperação econômica”, afirma Troyjo.

O Que pOdeMOS 
ApreNder cOM OS 
NOrte-AMerIcANOS 

“Atendimento comum todo muito faz. E quem não gosta de ser bem tratado? Aqui priorizamos 
a atenção diferenciada”, afirma Miriam de Siqueira, fundadora da boutique Dona Miróka, em 
Santo André. Colocando em prática essa lógica simples, ela fez uma clientela cativa que a acom-
panha desde os tempos em que era vendedora em outra loja de artigos femininos. É o caso da 
empresária Dalila Ramalho. “Miriam é amável, sabe cativar e está sempre antenada sobre as 
novidades. Isso faz toda diferença, aqui me sinto acolhida”, afirma Dalila. Mesmo quando não 
tem muito tempo, é para lá que ruma quando precisa de alguma roupa para um evento espe-
cial. “Sei que encontrarei o que preciso com Miriam. Ela conhece os clientes e busca as peças, 
mesmo as que estejam em falta, para deixar todos satisfeitos. Isso é raro”, entende a empresá-
ria. “Há lugares onde você entra e sai sem que o vendedor note sua presença. Ou pior: você vai 
lá comprar uma roupa específica e, por não ter, tentam empurrar qualquer uma só para con-
cluir a venda. Na Dona Miróka, tenho certeza de que não sou apenas mais uma”, conclui Dalila.

A cada 15 dias, o dentista Márcio Antônio Faria atravessa os 50 quilômetros que separam a Granja 
Viana, em Cotia, da zona leste de São Paulo, acompanhado o bearded collie Elvis e os shih-tzu 
Bianco e Nero. Vai entregá-los aos cuidados de Ewerton Marcel José dos Santos, professor de es-
tética animal e consultor técnico do Hospital Veterinário Animaniacs. O profissional ganhou a 
confiança de Faria há mais de dez anos pela qualidade e atenção dos serviços prestados. “Aqui os 
cuidados vão muito além de banho, tosa e higiene. Eles garantem que o animal esteja tranqui-
lo e bem, sinalizando sempre que percebem algum problema. É muito bom saber que podemos 
confiar em pessoas tão profissionais e atenciosas para cuidar dos nossos três bebês”, afirma o 
dentista. Além das técnicas de embelezamento, todos os esteticistas da equipe de Santos recebem 
treinamento para acalmar os bichos de estimação para que a seção de banho e tosa transcor-
ra com toda segurança. “Hoje, os pets são considerados como membros da família. Como tal, os 
clientes não querem deixá-los nas mãos de qualquer pessoa. Um tratamento diferenciado como 
o que prestamos estreita os laços entre os donos dos animais e nossos funcionários”, diz Santos. 

cONSultOrIA de MOdA

cArINhO SeM FrONteIrAS

Miriam de Siqueira (à esq.), proprietária da Dona Miróka, recebe Dalila Ramalho com atenção, dicas e novidades
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mpes respondem por quase um terço das compras púBlicas 

de todas as aquisições feitas pelo governo federal em 2014, 27% tiveram como fornecedor 
micro e pequenas empresas (MPes) do País. dos r$ 62,1 bilhões adquiridos em processos 
licitatórios ou dispensa, r$ 16,7 bilhões foram para as MPes. o volume foi 2% superior ao 
contratado um ano antes e a expectativa é que a linha de crescimento seja muito parecida 
em 2015, segundo o Ministério do Planejamento, orçamento e gestão (MP). Na modalidade 
do pregão eletrônico, o segmento responde por 38,5% dos contratos fechados. 

ornecer produtos e serviços para 
órgãos do governo não é privilégio 

apenas das grandes companhias. Micro 
e pequenas empresas (MPEs) podem se 
tornar fornecedoras, aproveitando as 
vantagens oferecidas pela legislação.

“O principal requisito para partici-
par de compras públicas é ter o negó-
cio formalizado. Em seguida, precisa 
estar regular com os tributos, princi-
palmente com os encargos trabalhis-
tas”, orienta o consultor de políticas 
públicas do Sebrae-SP, Júlio Durante.

Com a documentação em dia, o pas-
so seguinte é olhar para dentro de casa 
e verificar se a empresa está em con-
dições de suprir clientes dessa área. 
“Nas capacitações do Sebrae-SP, o em-
presário aprende como definir preço 
de venda, atender com qualidade, ser 
mais competitivo, verificar se há con-
trole adequado do estoque e conhecer 
o processo licitatório. Funciona como 
um ‘checklist’”, explica Durante. 

O Sebrae-SP conta, ainda, com par-
ceria do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) para ajustar a 
produção às exigências do mercado.

FORçA ExTRA
Com a casa em ordem, há um incenti-
vo à parte: a Lei Complementar nº 123, 
de 2006, conhecida como Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que fomen-
ta e facilita a participação do segmen-
to nas aquisições governamentais.

Um dos pontos da legislação é a 
exclusividade das MPEs em licitações Para Wallinson Arcanjo, sócio da Brisamax Ar Condicionado, de Mogi das Cruzes, os órgãos públicos são clientes garantidos, mesmo nos períodos de baixa demanda

Vender para o governo 
exige planejamento
Licitações demandam processos ajustados, revertem em melhoria na gestão 
e imprimem uma chancela positiva para abrir mercados e atrair clientes de grande porte
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nas quais a compra pública alcance 
até R$ 80 mil. Caso o certame tenha 
mais de um item ou lote até esse valor, 
vale a mesma regra.

Outra vantagem é a criação de co-
tas de 25% para o segmento quando 
se tratar de bens e serviços divisíveis. 
Isso significa que, quando a compra 
puder ser desmembrada, e não feita 
com uma única corporação, um quar-
to deve ser destinado às MPEs.

Outros benefícios de concorrer com 
as grandes é que, em caso de empate 
nas ofertas, a pequena pode fazer um 
preço melhor para arrematar a de-
manda. A regra é válida para quando a 
MPE fica em segundo lugar na concor-
rência, com um preço até 10% acima do 
apresentado pela grande na licitação, 
ou 5% superior em caso de pregão. 

Aquela que entregar a documenta-
ção para concorrência e estiver com al-

guma certidão de regularidade fiscal 
vencida tem também o privilégio de po-
der participar da licitação. Caso vença a 
compra pública, terá prazo de até cinco 
dias úteis para resolver a situação. “O 
benefício vale apenas para o segmento 
e é concedido somente em casos de atra-
so fiscal em tributos, como INSS, ICMS e 
Fundo de Garantia”, diz Durante.

Um bom caminho para vender 
para órgãos públicos é por meio das 
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rádio dá dicas soBre crédito e inovação

desde o dia 24 de agosto, o programa de rádio Papo de especialistas, do Sebrae, 
transmite dicas importantes para os empreendedores em 90 segundos. os temas vão de 
financiamento e novos mercados até produtos e soluções que possam melhorar a vida de 
quem está à frente de um negócio. os desafios dos que já têm empresa há mais de dois anos 
são analisados por especialistas. a atração é veiculada por emissoras de 15 estados e está 
disponível no blog do Sebrae (www.papodeespecialistas.sebrae.com.br). 

dispensas de licitação por limite de 
valor. Para compras de até R$ 8 mil 
para bens comuns e de até R$ 15 mil 
para pequenas obras e serviços de en-
genharia, não é necessária a realiza-
ção de um certame. Assim, o processo 
é facilitado, e, por isso, recomendado 
para os pequenos negócios, inclusive 
em razão do pagamento – feito em até 
cinco dias após a entrega do produto 
ou serviço.

AS ESPECIFICIDADES DO MERCADO
Para ser um fornecedor do governo, 
mais do que estar apto é preciso sa-
ber equilibrar a cartela de clientes. “O 
empresário não pode colocar todos os 
ovos em uma única cesta. Tem de con-
tinuar mantendo seu consumidor nor-
mal. O ideal é que, no máximo, 60% 
dos negócios estejam relacionados a 
órgãos públicos”, recomenda Durante.

Segundo o consultor, essa divisão 
balanceada garante a saúde finan-
ceira. Isso porque a lei permite que as 
empresas governamentais paguem 
serviços ou produtos contratados em 
até 90 dias. Com isso, o fluxo de cai-
xa pode ser prejudicado, caso todos os 
compradores da MPE sejam ligados à 
administração pública.

Júlio Durante chama ainda a aten-
ção para o esforço de manter um ne-
gócio de qualidade. “A gestão precisa 
estar muito bem elaborada porque 
essa sociedade empresarial tem de 
ser extremamente competitiva. Em 
licitações e pregões, outras estão for-
necendo o mesmo produto e serviço, 
às vezes por preço menor e qualidade 
maior, por isso, é preciso estar prepa-
rado para concorrer.”

O respeito aos prazos deve ser le-
vado a sério, desde os da entrega da 
documentação para participar do 
certame até os dos produtos ou ser-
viços ofertados. O empresário deve 
ficar atento para não atrasar e sofrer 
penalidades.

AS VANTAGENS
Mais do que conquistar novos clien-
tes, fornecer para órgãos públicos é 

uma maneira de melhorar o negócio 
constantemente. “Entrar no mercado 
de compras públicas é a garantia de 
um cliente cativo, apesar de exigente. 
Com essa cobrança e a forte competi-
ção, o empresário precisa estar sem-
pre acompanhando os aprimoramen-
tos para não perder outros processos 
licitatórios. Além disso, ganhar uma 
concorrência é como uma certifi-
cação de que o produto ou serviço 
ofertado é de qualidade. Isso pode 
ser uma porta para o mercado exter-
no ou para conquistar compradores 
de um perfil diferenciado”, aponta o 
consultor do Sebrae-SP.

A Brisamax Ar Condicionado, de 
Mogi das Cruzes (SP), soube aprovei-
tar essas oportunidades. Hoje, cerca 
de 40 fregueses do negócio estão li-
gados a órgãos públicos. “Montamos 
uma equipe focada em acompanhar 
as licitações disponíveis. Com as com-
pras públicas, temos consumidores 
garantidos, principalmente em pe-
ríodos de poucos negócios. No nosso 
caso, no inverno cai a demanda por 
ar-condicionado. Já as empresas pú-
blicas estão comprando constante-
mente, independentemente da sazo-
nalidade, o que nos ajuda a manter a 
estrutura operacional”, conta o sócio 
Wallinson Arcanjo. 

Na cartela de clientes da Brisa-
max estão instituições públicas de 
todas as esferas: federal, estadual 
e municipal. Para as MPEs, não há 
restrição de órgãos que podem se 
tornar compradores dos produtos e 
serviços oferecidos.

SAIBA MAIS

Alguns portais são especializados em informações sobre 

licitações abertas:

Governo federal: www.comprasnet.gov.br

Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

Governo de São paulo: http://www.pregao.sp.gov.br

Bolsa eletrônica de compras (Sp): www.bec.sp.gov.br

confederação Nacional de Municípios: www.cidadecompras.com.br

pArtIcIpAr de lIcItAçõeS  
e preGõeS exIGe dedIcAçãO 

O Sebrae-SP propõe uma divisão de tempo equilibrada para que 

o dono de micro e pequena empresa se organize. Para cumprir as 

diversas etapas:

Fonte: Cartilha do Fornecedor - SEBRAE

59% – Análise de riscos e 
oportunidades59+30+10+1+t 30% – Regularização de 
documentos e preparação de 
envelopes para a licitação

10% – Sessão pública

1% – Resposta 
de recursos, 
questionamentos ou 
resolução de outras 
atividades relativas  
à licitação

acesse o vídeo no link abaixo  
e saiba mais sobre o fornecimento 
de produtos e serviços para  
a administração pública:
sebr.ae/sp/vendaparaogoverno

jornal de 
negócios



14 | jorNal de NegóCioS

empreendedora Natália Mazur 
percebeu o peso que sua rede de 

pequenos fornecedores tinha para sua 
Biscoiteca Online, quando se mudou de 
São Paulo para o Rio de Janeiro. Enquan-

crédito para os pequenos deve alcançar r$ 1,5 Bilhão até dezemBro

as previsões de microcrédito do banco do brasil (bb) somam r$ 1,5 bilhão ao longo deste 
ano. Focados nos empreendedores informais (pessoas físicas), individuais e micro e pequenas 
empresas, os financiamentos se destinam a capital de giro e investimentos, como aquisição 
de mercadorias. em 2014, foram liberados r$ 2,1 bilhões, com predominância de transações 
(66%) no segundo semestre. até junho de 2015, foram contratados r$ 570 milhões. a 
expectativa do bb é que, até dezembro, seja liberado r$ 1 bilhão. 

Um por todos, 
todos por um
Manter uma rede de pequenos fornecedores traz benefícios, como agilidade, flexibilidade  
e atendimento personalizado, além de promover o desenvolvimento das comunidades locais

a fessor da Business School São Paulo, 
Alessandro Saade. 

Outro sinal de que o movimento ga-
nha corpo vem da Retratos do Gosto, 
marca criada pelo chef Alex Atala para 
aproximar colegas e pequenos produ-
tores. O objetivo é valorizar a produ-
ção de insumos – milho, arroz e feijão 
– de qualidade excepcional e apoiar os 
agricultores com capacitações técnicas 
e/ou ações sociais, garantindo forneci-
mento com remuneração justa. 

Segundo o consultor de negócios do 
Sebrae-SP Wagner Viana Pereira, ao 
capacitar, esses chefs estimulam a eco-
nomia das comunidades às quais seus 
fornecedores pertencem. Em contra-
partida, têm fornecimento adequado 
garantido. “O comércio entre peque-
nos negócios se destaca por agilidade 
e flexibilidade, algo que uma grande 
empresa nem sempre pode oferecer.” 

Saade e Pereira reforçam que o es-
treitamento dos laços nas relações de 
consumo é tendência sem volta dian-
te das novas tecnologias e dos proble-
mas de mobilidade dos centros urba-
nos. “Os bairros já são microcosmos 
de compras e o desafio dos pequenos 
agora é atender às necessidades mais 
variadas”, diz Saade. 

Pereira destaca ainda que é preci-
so que o pequeno pare de encarar o 
concorrente como inimigo e perceba 
as vantagens da parceria, como as 
compras em conjunto. Independen-
temente de ser pelo cooperativismo, 
pelo associativismo ou por meio de si-
tes coletivos, vale lembrar que a união 
pode melhorar a competitividade de 
todos, com ganho de escala e redução 
de custos. Natália Mazur, da Biscoiteca Online: plataforma virtual reúne produtores de menor porte em um só lugar
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to na capital paulista ela dispunha de 
estabelecimentos que ofereciam todos 
os insumos necessários para seus bis-
coitos premium, os desafios do merca-
do fluminense foram marcantes. 

Uma das maiores dificuldades foi 
encontrar manteiga com textura es-
pecífica para suas receitas. “Pelo calor, 
o carioca costuma usar margarina”, 
lembra. “Não consegui achar fornece-
dores similares e isso provocou muito 
transtorno.” Chocolate também não 
foi fácil. Enquanto em São Paulo Na-
tália adquiria o item em pequenas 
quantidades, no Rio teve de fazer uma 
compra no valor de R$ 3 mil, o mínimo 
exigido pelo importador, e manter em 
estoque, antes desnecessário. 

Para ampliar os contatos com forne-
cedores e clientes, Natália decidiu se 
cadastrar na Junta Local, plataforma 
virtual que reúne pequenos produto-
res do campo e da cozinha em um só 
lugar, com oferta de produtos, como 
alimentos, bebidas, pratos prontos e 
condimentos. Além de reunir os pe-
quenos, o site promove periodicamen-
te uma feira, na qual os produtores 
entregam as encomendas e também 
vendem para quem aparece de últi-
ma hora. Assim, costumeiros entraves 
para o segmento, como logística de 
distribuição e entrega ficam equacio-
nadas. “É um caminho para encontrar 
outros empresários que enfrentam as 
mesmas dificuldades”, diz Natália. 

Iniciativas como as da Junta Local 
têm se espalhado por vários Estados 
e, além de serem um canal de vendas 
para o produtor, viabilizam que grupos 
se formem e comprem lotes no ataca-
do, reduzindo o custo unitário final. 

“Muitos setores, como o de alimen-
tos, serviços, bebidas e cosméticos 
têm lançado mão de coletivos em re-
des sociais para a aproximação com 
potenciais consumidores”, diz o pro-
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Localizado na capital, o albergue Bee W Hostel foi 
projetado seguindo os princípios da permacultura  
(veja o quadro ao lado). Por isso, os exemplos de práticas 
sustentáveis estão por toda parte e são modelos a ser 
seguidos pelo ramo da hotelaria. “Nossa regra é não 
desperdiçar nada, reaproveitar sempre que possível  
e destinar corretamente os resíduos gerados na 
operação. Com isso, além de preservar o meio ambiente, 
reduzimos nossos custos”, afirma Luciano Fanacchi, 
sócio do Bee W. Confira alguns destaques:

REAPROVEITAMENTO | Para começar, o albergue foi insta-
lado em um imóvel feito originalmente para abrigar um 
escritório de advocacia. Em vez de derrubá-lo e construir 
outro no lugar, os empreendedores contrataram um 
projeto de retrofit, termo em inglês que significa refor-
mar construções antigas mantendo suas características 
e incorporando tecnologia e materiais modernos. 

A decoração ganhou peças feitas a partir de reciclagem, 
caso dos pallets de madeira usados nos sofás, garrafas 
de vidro long neck que viraram luminárias e banheira 
transformada em banco. 

Separados em coletores para reciclagem, os resíduos 
produzidos na operação do hostel e pelos hóspedes são 
encaminhados para esse fim ao serviço específico da 
prefeitura ou de associações de catadores e recicladores.

USO RACIONAL DA ÁGUA | Na reforma, o prédio ganhou um 
teto verde, ou seja, uma cobertura de grama que absorve a 
água da chuva e a canaliza para uma cisterna de 2 500 li-
tros, enterrada no térreo. Ali, a água passa por um sistema 
de filtragem e é bombeada para outro reservatório com 
a mesma capacidade, instalado no topo do edifício, onde 
fica disponível para ser usada na descarga dos sanitários 

Albergue adota  
práticas sustentáveis
Medidas agregam valor à imagem do empreendimento 
e ajudam a diminuir os custos de operação

ou rega de jardins. Além disso, parte da água de lavagem 
das roupas é reaproveitada na limpeza do chão.

ECONOMIA DE ENERGIA | Nos dias mais quentes, o teto 
verde também ajuda a manter a temperatura mais agra-
dável no interior da construção. Com isso, o ar-condicio-
nado permanece mais tempo desligado, o que resulta em 
economia na conta de luz.

Soluções arquitetônicas também contribuem para 
diminuir o consumo de energia, como a presença de 
grandes claraboias no teto dos quartos, permitindo que 
o espaço receba luz natural em abundância. Na hora de 
secar a roupa, em vez de máquina elétrica, os hóspedes 
podem usar o tradicional varal.

INCENTIVO A HÁBITOS SUSTENTÁVEIS | O albergue não des-
cuidou de alguns detalhes que estimulam os hóspedes a 
cultivarem hábitos em sintonia com a preservação do meio 
ambiente. Criou, por exemplo, um local para as bicicletas de 
quem se hospeda lá. Cultiva ainda uma pequena horta com 
temperos que todos podem usar livremente na cozinha.

INTERAçãO COM A COMUNIDADE | Para completar o 
conceito de sustentabilidade, o hostel trabalha em prol 
da sociedade ao redor. Todo final de ano, o recolhimento 
de presentes para doação faz sucesso com hóspedes e 
funcionários. Além disso, o bar do albergue oferece água 
potável para os moradores em situação de rua da região.

“O exemplo da Bee W Hostel comprova ser possível 
lucrar mais adotando práticas sustentáveis na hotelaria”, 
destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Rodrigo 
Hisgail. “Além de aumentar a eficiência do negócio, essa 
iniciativa agrega valor à imagem do empreendimento  
e ajuda a criar ambientes de maior bem-estar”.

eNteNdA O Que é... 
perMAculturA

A palavra deriva do inglês 

permanent culture (cultura 

permanente, em português). 

”   Esse conceito foi criado nos 

anos 1970 pelos australianos 

Bill Mollison e David Holmgren 

para definir os pequenos 

sistemas produtivos rurais 

que tinham como objetivo 

suprir todas as necessidades 

básicas de maneira harmoniosa, 

integrando a casa, as pessoas  

e o entorno.

”   Atualmente é usado tanto em 

projetos no campo quanto na 

área urbana, como é o caso do 

albergue Bee W Hostel. Parte 

do princípio de que o habitante, 

sua residência e o meio 

ambiente fazem parte do 

mesmo organismo vivo.

”   Por isso, essa interligação de 

plantas, animais, construções 

e infraestrutura (água, energia, 

comunicação) deve ser levada 

em conta na execução  

e operação do projeto para  

se obter um resultado 

equilibrado e sustentável.

este espaço divulga informações para inspirar a prática dos 
negócios feitos hoje com o olhar para o futuro. Novidades, 
conceitos e exemplos ao alcance da micro e pequena empresa 
(MPe), que também pode e deve investir em sustentabilidade 
visando a melhoria de sua performance e de sua contribuição 
para a comunidade onde está inserida 

sustentaBilidade & mpes
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Classificados
o sebrae-sp não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço 
publicitário. o anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

AlIMeNtícIOS

www.LevTI.com.br
(11) 4201-6453

Infraestrutura e Redes
Suporte Técnico e Equipamentos

Licenças Antivirus
Certificados Digitais

Soluções em TI para MPEs

Invista na qualidade e segurança em tecnologia

INFOrMátIcA

Tenha seu Site, Loja Virtual 
E-commerce, Aplicativo e 

Logotipo para sua Empresa 
ou Marca. “CRESÇA E 

APAREÇA”  no Google com a  
Ar Digital Communication

www.ar-digital.com
(11) 5506-2765

ABRA SUA FRANQUIA

homeangels.com.br

Premiada como um dos 25 
melhores negócios do Brasil

ABRA SUA FRANQUIA

homedepil.com.br

A franquia de estética mais
completa do Brasil

ME Construção Civil: especialistas em obra, 

pintura, telhado, elétrica e hidráulica. tels.: 

(11) 2373-2689 e (11) 94217-4350. e-mail: 

acabamentos_obras@hotmail.com.

cONStruçãO cIVIl

cOMuNIcAçãO/GráFIcA

cONSultOrIA

MELHORIA, de resultado, profiss. gestão, 

planejamento financeiro, custo, formação 

de preço, fluxo de caixa. tel.: 3192-3979, 

diretoria@audint.com.br.

dIVerSOS

METALLINCE, Indústria e comércio ltda. 

Fazemos dobras e cortes a laser e plasma em 

chapas de aço. Site: www.metallince.com.br. 

tel.: (12) 3132-3066 – Guaratinguetá.

ABRA SUA FRANQUIA

Um negócio com a marca mais
conhecida do Brasil

Reparos e Reformas

drfaztudo.com.br

Reparos e Reformas

ABRA SUA FRANQUIA

drjardim.com.br

Um grande negócio para
você que ama a natureza
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quer anunciar?  

procure um  

dos escritórios  

do seBrae-sp

Para tornar a comunicação mais acessível ao cliente com deficiência 
auditiva, o Sebrae-SP disponibiliza o serviço de intérprete de libras 
em seus eventos presenciais. a solicitação do serviço deverá ser 
comunicada no ato da inscrição e com antecedência de 5 (cinco) dias 
úteis à data de realização do evento. o cliente, ou seu representante, 
poderá se inscrever pessoalmente nos escritórios regionais,  
pelo portal do Sebrae-SP ou pelo 0800 570 0800.

OFertAS de prOdutOS  
e SerVIçOS

trANSpOrte

INVeNtOS

REFLEXOLOGIA é um tratamento de 

saúde indicado para depressão, stress, 

fobias, tensão e outros. Assista ao vídeo:  

www.djalma.com.br. tel.: (11) 99828-7678.

OrGANIzAcIONAl

(11) 2537-5912
(11) 4305-7813
(11) 2023-4375

Acesse:

REGISTRO DE MARCAS - REGISTRO DE PATENTE
REGISTRO DE SOFTWARE - REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

www.martinsefernandes.com.br

 VALORES ESPECIAIS
PARA EMPRESAS

MEI - ME - EPP

Martins & Fernandes
Marcas e Patentes

Baixe o custo do seu produto. utilize 

matéria-prima reciclada, pVc para injeção 

e extrusão de ótima qualidade. plasticobre, 

tel.: (11) 98595-7172.

O programa Sebrae Inova tem soluções práticas 
e rápidas de inovação e tecnologia, a custos 
compatíveis, para você sair na frente! 
Não importa o ramo da sua empresa: 
comércio, indústria, serviços ou agronegócios. 

Aumente suas vendas, atualize processos 
de trabalho, integre e lidere sua equipe 
e melhore a gestão da sua empresa, 
de maneira descomplicada,
para torná-la mais competitiva. 

Tudo com o apoio do Sebrae-SP e
parceiros especializados no assunto.

Está esperando o quê? 
Faça um upgrade no seu negócio! 
Conheça já o programa Sebrae Inova.

Procure um dos locais de atendimento 
do Sebrae-SP, ligue 0800 570 0800 
ou acesse http://sebr.ae/sp/

 Na hora de inovar 
você não precisa 
se preocupar.



www.sebraesp.com.br/ead

 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SEBRAE: APRENDER SEMPRE É UM BOM NEGÓCIO.

Acesse cursos, programas, 
videoaulas, e-books e outras 
soluções educacionais 
totalmente gratuitas, via internet, 
englobando temas como 
empreendedorismo, finanças, 
marketing, recursos humanos, 
comércio exterior e inovação. 
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governos investem para estimular produção de conteúdo digital 

Parceria entre os governos federal, estaduais e municipais e a iniciativa privada promete implementar 
o Programa usinas digitais, com verba de r$ 8 milhões em investimentos voltados para a criação 
de espaços destinados ao desenvolvimento de software para computadores e smartphones. “esse 
mercado [de produção de conteúdos para smartphones] tem crescido muito no mundo. Queremos 
dar mais apoio a quem tem a capacidade de elaborar e produzir e possui criatividade, mas não dispõe 
de meios para efetivar”, explica o ministro das Comunicações, ricardo berzoini.

Blindados contra 
crimes virtuais

Todo dia são lançados no mundo virtual 
diversos tipos de vírus, spams e programas 
nocivos que infectam e multiplicam danos  
a inúmeros computadores conectados à rede. 
Segundo a multinacional de segurança na 
internet Symantec, a cada minuto, 54 pessoas 
são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil. 

As empresas devem estar atentas às possíveis 
exposições dos dados sigilosos que, nas 
mãos erradas, podem prejudicar os negócios, 
contabilizando perdas financeiros e armando 
concorrentes ou criminosos. O primeiro 
passo, para as MPEs, é investir em soluções de 
antivírus gratuitas ou pagas, que não garantem 
100% de segurança, mas são essenciais.

Para reforçar a blindagem, as companhias 
devem implementar ainda políticas internas de 
práticas seguras para prevenir ataques. Segundo 
o consultor de atendimento remoto do Sebrae-SP, 
Fabiano Akiyoshi Nagamatsu, dados de uso 
diário podem ser armazenados em locais virtuais. 

Já as informações sigilosas, como estratégias de 
vendas e dados dos clientes, devem ser mantidas em 
dispositivos físicos sob a guarda de pessoas confiáveis. 

Nas pequenas empresas, é importante que haja 
uma política de acesso à internet. “Existem 
medidas que os empresários podem adotar com  
os funcionários para evitar o vazamento de dados, 
tais como não acessar redes sociais e e-mails 
particulares nos computadores da empresa; não 
clicar em links aparentemente desconhecidos; ter 
um bom antivírus e antispyware nas máquinas  
e mantê-lo atualizado”, diz Nagamatsu. 

Mas, é bom ter claro que, mesmo com todas essas 
medidas, nenhuma corporação está imune aos 
hackers e seus estragos. Então, no primeiro sinal de 
crime, as empresas devem procurar a polícia para 
realizar um boletim de ocorrência e permitir que 
profissionais capacitados investiguem a origem da 
fraude. As denúncias sobre crimes virtuais podem 
ser enviadas para a Polícia Federal no e-mail: 
crime.internet@dpf.gov.br

emPreteCh

Proteção de dados sigilosos nas micro e pequenas empresas (MPEs) inclui treinamento dos 
funcionários para evitar o vazamento de senhas, documentos e informações estratégicas

”   Troque a senha, no mínimo,  
a cada seis meses

”   Não use senhas com datas de 
aniversário, casamento, telefones 
ou números sequenciais

”   Não use o e-mail corporativo  
para fins pessoais, como fazer 
perfil em redes sociais

”   Não clique em links estranhos. 
Antes, passe o cursor sobre  
o link e visualize na barra de status 
o endereço completo. Caso tenha 
extensões como “.bat” e “.exe”, 
não abra

”   Caso seja responsável pelo wi-fi, 
explique as políticas de uso; 
faça cadastro prévio (até para 
saber quem, quando e o que está 
acessando); termo de aceite das 
políticas de uso e avalie o bloqueio 
de acesso a sites que possam 
resultar em crimes

 FIQue AteNtO

Fonte: FecomercioSP

foram vítimas ou 
tiveram familiar 

prejudicado em 2015

18%
não confiam na segurança 

do armazenamento de dados 
pessoais em sites

30,4%
não usam qualquer 

tipo de barreira 
antifraude

34,4%
Fonte: Fabiano Akiyoshi Nagamatsu, consultor  
de Atendimento Remoto do Sebrae-SP
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espertar os universitários para o 
negócio próprio como alternativa 

de atuação depois de formados. Esse é o 
principal objetivo do Empreenda Faap, 
fruto de uma parceria entre a Funda-
ção Armando Alvares Penteado (Faap) 
e a Escola de Negócios Sebrae-SP. 

“Muitos jovens têm uma ideia na 
cabeça, mas não sabem por onde co-
meçar para colocá-la em prática”, afir-
ma a coordenadora do Centro de Em-
preendedorismo da Faap, Alessandra 
Andrade. Da necessidade de apontar 
caminhos e oferecer elementos para 
que esses projetos saiam do papel, nas-
ceu o projeto e a escolha do parceiro. 

Para Alessandra, a participação do 
Sebrae-SP é fundamental para estimu-
lar o perfil empreendedor dos alunos 
da universidade, uma vez que ajuda a 
levar questões práticas para dentro da 
sala de aula e convoca os estudantes a 
colocar a mão na massa. 

Este é o segundo ano em que a Faap 
e o Sebrae-SP realizam essa ação, que 

são paulo é a melhor cidade para criar startups na américa latina

o estudo internacional global Startup ecosystem ranking 2015, elaborado pela Compass, 
elegeu a capital paulista como melhor ecossistema para criar startups de tecnologia na 
américa latina. a cidade se destacou pelo desempenho dessas empresas inovadoras, a 
disponibilidade de capital e o alcance de mercado. No ranking global, São Paulo aparece no 
12º lugar, melhorando uma posição em relação ao ano passado. a pesquisa é liderada por 
Vale do Silício, Nova York, los angeles, boston e tel aviv. 

Incentivo a jovens 
empresários 
Parceria entre a Escola de Negócios Sebrae-SP e a universidade Faap leva cultura empreendedora para a sala de aula 

pre com foco em oferecer informações 
que oriente futuros empreendedores. 

O produto principal desse projeto 
é o Desafio Empreenda Faap, um con-
curso de ideias, projetos e empresas. 
Na edição deste ano serão seleciona-
dos autores de 40 propostas que re-
ceberão capacitação específica para 
colocá-las em prática. 

Desse total, dez serão finalistas e 
receberão mentoria do Centro de Em-
preendedorismo da Faap durante um 
ano. Ao fim desse período, apresen-
tarão seus projetos para uma banca 
formada por investidores e represen-
tantes de incubadoras e acelerado-
ras. Daí, sairão dois vencedores, sen-
do que um deles será incubado pelo 
Sebrae-SP e o outro participará de 
uma missão internacional.

APOIO EM BOA HORA 
Na primeira edição do Desafio Em-
preenda, realizada no ano passado, 
foram selecionados 30 participantes, 
entre os 70 inscritos, para escolha dos 
três vencedores. 

Em primeiro lugar ficou a Soul Ur-
banismo, empresa de parklets de alta 
qualidade, de Augusto Aielo e Homa 
Alzico. Eles receberam treinamento e 
instruções diversas dos mentores in-
dicados pela Faap e pelo Sebrae-SP. “A 
participação nesse programa nos aju-
dou muito. Apresentamos o projeto 
em novembro do ano passado, quan-
do contratamos nossa primeira fun-
cionária e, hoje, temos uma equipe de 
11 pessoas. Foi uma evolução impor-
tante”, comenta Aielo, que foi aluno 
da pós-graduação em Gestão de Negó-
cios na Faap. 

A GED Inovação, uma startup de 
engenharia ambiental dos sócios Ra-
fael Costa Franco e Gabriel Estevam 

Domingos, ficou com o segundo lu-
gar. Entre as atividades da empresa, 
há a consultoria de gestão de resídu-
os, pesquisa e desenvolvimento de 
apro veitamento desse material para 
no vos projetos. 

Um dos produtos que desenvolve-
ram foi a Ecotinta, uma tinta com-
posta por um tipo de resíduo quími-
co poluente para o qual, até então, não 
havia solução de descarte. Criaram 
também a ração sustentável, aprovei-
tando cascas e cabeças de camarão 
que poluíam o Rio do Meio, no Gua-
rujá. Hoje, a GED Inovação conta com 
seis funcionários diretos e nove indi-
retos, já ganhou 25 prêmios e presta 
serviço para empresas de São Paulo, 
Cubatão e Santos. 

“Para nós foi muito importante 
ter participado do Empreenda Faap 
porque tivemos oportunidade de co-
nhecer novos mercados, fizemos con-
tatos com outros jovens empreende-
dores e ganhamos visibilidade”, des-
taca Costa.

O terceiro lugar do ano passado 
ficou com Lucas Mancilio Marcante, 
dono da Jobs4All, uma plataforma de 
internet que coloca pessoas com defi-
ciência física em contato com compa-
nhias que oferecem vagas de trabalho 
para esse público. Em processo de de-
senvolvimento e captação de recur-
sos, o site está em fase de testes. Mar-
cante cursa administração na Faap e 
considerou muito úteis as orientações 
que recebeu da Escola de Negócios 
Sebrae-SP e no Centro de Empreen-
dedorismo da Faap. “As capacitações 
me fizeram ver como realmente se faz 
para montar uma empresa e o quan-
to é importante estudar seu mercado, 
captar investidores e dar atenção à 
área de marketing”, conta. 

d conta ainda com o apoio de outros 
parceiros, como aceleradoras, incuba-
doras e fundos de investimentos, en-
tre outros. “Estamos trabalhando para 
aproximar e fazer a ligação entre ato-
res do universo empreendedor porque 
a ideia é contribuir cada vez mais para 
a disseminação do empreendedoris-
mo como uma opção viável de carrei-
ra”, diz Alessandra. 

ATIVIDADES VARIADAS 
Realizado uma vez por ano, o Empre-
enda Faap conta com uma série de ati-
vidades, muitas delas abertas a todo o 
público, com o objetivo de contribuir 
com os jovens para a estruturação de 
modelos de negócios, dando condições 
para a criação de novas empresas ou 
para melhorar um empreendimento 
já existente. 

No programa há oportunidade de 
participar de palestras, encontros de 
networking e de trocas de experiên-
cias, entre outras capacitações, sem-

Augusto Aielo, sócio da empresa de parklets Soul Urbanismo, participou do programa em 2014 e ficou entre os finalistas 
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o Sebrae responde é um serviço destinado  
a atender empreendedores e empresários de micro  
e pequenas empresas. tem como objetivo esclarecer  
dúvidas e orientar sobre a abertura de novos 
empreendimentos, bem como tratar de questões 
relacionadas à gestão de empresas já constituídas.

  como cobrar os clientes
inadimplentes?
Quando uma empresa vende um produ-
to ou presta um serviço e aceita receber 
em cheque ou em data futura, há sem-
pre o risco de ocorrer inadimplência. Ca-
so o pagamento não seja efetuado na 
data combinada, é recomendável que a 
cobrança administrativa seja feita, ini-
cialmente, por meio de um telefonema. 

Ele pode ter esquecido ou não teve 
condições de pagar na data acertada 
e, nesse primeiro contato, pode indicar 
quando fará o pagamento. Sem êxito, 
deve-se cobrar por meio de carta ou no-
tificação extrajudicial, dando um prazo 
mínimo de dez dias para o cliente hon-
rar o compromisso. Também é possível 
realizar o protesto e a inclusão do nome 
do devedor nos cadastros dos órgãos de 
proteção ao crédito.

Não obtendo sucesso na cobrança 
administrativa, resta a possibilidade ju-

dicial recorrendo a um advogado parti-
cular. As micro e pequenas empresas 
podem utilizar os Juizados Especiais Cí-
veis nas causas de até 40 salários míni-
mos, sendo facultativa a assistência de 
advogado particular nas causas de até 
20 salários mínimos. 

é importante analisar os prazos de 
prescrição e possuir documentação há-
bil para a exigência, como comprovante 
da entrega das mercadorias ou presta-
ção de serviços, contratos, notas fiscais 
ou títulos de crédito. 

Há a possibilidade de terceirizar o ser-
viço de cobrança, sob responsabilidade 
da sua empresa. 

A lei regula os procedimentos, exigin-
do transparência, com a discriminação 
do valor original, multa, juros, honorá-
rios e qualquer outro valor cobrado e a 
gravação das ligações, além de proibir 
iniciativas vexatórias ou qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça. 

Em busca do 
pagamento devido
silVio VuCiniC, consultor jurídico do sebrae‑sP

AjudA AOS uNIVerSItárIOS 

O consultor de negócios do Núcleo Sebrae de Empreendedorismo, 

Leandro Queiroz, destaca que a parceria entre o Centro de 

Empreendedorismo da Faap com a Escola de Negócios do Sebrae-SP  

é uma estratégia importante para expansão da cultura empreendedora. 

Nesse sentido, a Escola de Negócios do Sebrae-SP tem parcerias com 

outras universidades. É o caso da Faculdade Eniac, de Guarulhos, 

e o Grupo Educacional Hotec, em São Paulo, nos projetos Desafio 

Empreenda, visando contribuir na estruturação de modelos de negócios 

inovadores, além de reconhecer e premiar os melhores projetos 

desenvolvidos por alunos e ex-alunos das duas instituições. 



22 | jorNal de NegóCioS

OUTUBRO

MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)
20/10
Sistema de recolhimento em 
valores fixos mensais – Último 
dia para o pagamento do DAS 
referente ao mês de setembro 
de 2015

SIMPLES NACIONAL (ME/EPP)
15/10
Pagamento da diferença de 
carga tributária – Diferencial 
de alíquota de ICMS devido pelas 
empresas optantes pelo Simples 
Nacional referente às aquisições 
de produtos de outros Estados 
realizadas no mês de setembro 
de 2015

20/10
Recolhimento do DAS – Tributos 
devidos e apurados na forma do 
Simples Nacional a ser pago no 
dia 20 do mês subsequente em 
que houver sido auferida a receita 
bruta (LC 123, de 2006, art. 21)

30/10
IR – Ganho de capital das 
empresas optantes pelo Simples 
Nacional. Imposto de Renda 
incidente sobre os ganhos 
de capital (lucros) obtidos na 
alienação de ativos no mês de 
setembro de 2015

20/10
INSS (Simples Nacional – Anexo 
IV) – Recolhimento referente à 
competência setembro de 2015.

LUCRO PRESUMIDO
30/10
(último dia do mês seguinte à 
apuração do trimestre)
IRPJ – Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica – Recolhimento 
trimestral. Mês de recolhimento: 
outubro

30/10
(Último dia do mês seguinte à 
apuração do trimestre)
CSLL – Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido –
Recolhimento trimestral. Mês de 
recolhimento: outubro

20/10
INSS – Contribuição 
Previdenciária devida pelas 
empresas em geral calculada 
sobre o total da folha de 
pagamento, bem como dos 
valores retidos. Recolhimento 

referente à competência de 
setembro de 2015

23/10
Pis/Pasep Faturamento – 
Contribuição com base no 
faturamento do mês de setembro 
de 2015
Cofins Faturamento – 
Contribuição com base no 
faturamento do mês de setembro 
de 2015
Demais obrigações 
previdenciárias, trabalhistas e 
retenções na fonte

6/10
Salários – Último dia para o 
pagamento do salário do mês de 
setembro de 2015

7/10
FGTS – Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – 
Recolhimento relativo à 
competência de setembro de 
2015
Caged – Cadastro geral de 
empregados e desempregados 
– Encaminhar ao Ministério do 
Trabalho a relação de admissões, 
transferências e demissões de 
empregados ocorridas no mês de 
setembro de 2015

15/10
INSS – Contribuintes individuais, 
facultativos e empregadores 
domésticos
INSS – Produtor rural (pessoas 
física e jurídica) e retenção de 11% 
na fonte (cessão de mão de obra)

9/10
GPS – Entrega ao sindicato 
da guia de Recolhimento da 
Previdência Social (GPS) – 
Entrega, contrarrecibo, da cópia 
da GPS, referente ao recolhimento 
do mês de setembro de 2015, 
ao sindicato representativo da 
categoria profissional

20/10
 IRF – Imposto Retido na Fonte 
– Descontado dos pagamentos do 
trabalho assalariado, sem vínculo 
empregatício e de outras pessoas 
jurídicas

Quinzenalmente
PIS/Cofins/CSLL – Fonte
Contribuições PIS/Cofins/CSLL 
retidas na fonte

 O “paradoxo dos gêmeos” é um ex-
perimento mental sobre a relatividade 
de Einstein, no qual um dos irmãos via-
ja em uma nave espacial na velocida-
de da luz e, quando retorna, nota que 
o outro, na Terra, observa que passou 
muito mais tempo. Parece que o Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi) padece desse problema. Há um 
descompasso entre o tempo que trans-
corre dentro da autarquia e o que passa 
para nós. O prazo que o Inpi leva para 
examinar um pedido de patente pode 
parecer normal para quem está lá den-
tro, mas para nós equivale a 10, 11, 12 
anos, o que é um período excessivo.
A demora cria o pior dos mundos: en-
quanto o Inpi não decide, o titular do pe-
dido não tem segurança para lançar seu 
invento no mercado, e possíveis com-
petidores também temem lançá-lo. Há 
da mesma forma uma defasagem entre 
a estrutura legal da entidade e a dinâmi-
ca que a área de inovação exige. 

Como uma autarquia federal, o Inpi 
está sujeito a amarras legais, como o 
fato de não ter autonomia financeira.

Entre os caminhos que vejo para o 
Instituto, está a efetivação das mudan-
ças necessárias para assegurar as au-
tonomias financeira e administrativa. 
Defendo ainda a transformação da en-
tidade em uma agência nos moldes da 
Anvisa, que parece ter uma organiza-
ção legal mais eficiente. 

Não sei se o estabelecimento au-
tárquico iria emergir do seu casu-
lo tal e qual uma gorda borboleta, 
como a lagarta no filme Vida de Inse-
to, mas ter asinhas é melhor do que 
não tê-las. Por último, acredito que o 
Inpi poderia fazer acordos de patent 
prosecution highway (PPH), cuja di-
nâmica de aprovação agilizaria os 
pedidos depositados no Brasil, pelos 
quais todos – depositantes e socie-
dade – aguardamos durante anos a 
fio por uma decisão.

iVan ahlert 

engenheiro mecânico e sócio da dannemann siemsen

Realidades 
paralelas

AGeNdA trIButárIA 

empreendedorismo por oportunidade representa 70% das novas empresas 

apesar da crise, segundo a pesquisa global entrepreneurship Monitor brasil (geM 
brasil) 2014, do total de empreendimentos brasileiros surgidos no ano passado, 70,6% 
foram motivados pela oportunidade de mercado. essa proporção pode ser considerada 
tecnicamente igual à aferida em 2013, quando 71% das pessoas empreendiam pelo mesmo 
motivo. É a segunda maior taxa de empreendedorismo por oportunidade registrada no 
brasil, desde o início da série histórica (2002) apurada pelo geM brasil.



estudo aponta que 41% dos jovens da américa latina querem empreender

O levantamento Potencial Futuro – Empreendedorismo jovem 2015, da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), detectou que 41% dos jovens da América latina pretendem empreender.  
O índice é alto na comparação com centros como a Europa, com total de 19%. Em mais de 60% 
dos casos, os jovens latinos começam um negócio em virtude de uma oportunidade. Entre 
as fontes de financiamento mais procuradas, os recursos próprios formam a maioria (52%), 
seguidos por família (16%), empréstimos bancários (26%), amigos (2%) e outras formas (4%).

MiCRO PEquEnAS EMPRESAS FORtAlECiMEntO

quando deu início à movclass pla-
nejados, sheymi carvalho apostou 
no corpo a corpo para construir 
sua carteira de compradores. no 
início, ainda em 2012, foi preciso 
gastar muita sola de sapato apre-
sentando catálogos de fabricantes 
de móveis, além de uma boa dose de 
conversa. em um ano de trabalho 
árduo, carvalho e a mulher, sua 
sócia, chegaram a 1,2 mil clientes. 
graças ao investimento no atendi-
mento ao público e às capacitações 
como designer de lojas e como proje-
tista, o empresário abriu uma loja 
física no jardim paulista, em barue-
ri. no local, montou seu mostruá-
rio e passou a produzir mobiliário 
planejado para ambientes residen-
cial e comercial. nessa jornada de 
crescimento, o sebrae-sp o acompa-
nhou desde o início.

Como surgiu a movclass?
Desde 2005 atuo no mercado de mó-
veis convencionais. Montei a Mo-

vclass em 2012 junto com minha mu-
lher, depois de me desligar da empresa 
de meu sogro. Começamos com venda 
porta a porta. Parava o carro em uma 
região de Barueri e ofertava nosso ca-
tálogo para residências. Começamos 
com móveis convencionais e, depois 
de seis meses, incluímos os planeja-
dos. Durante um ano, atuamos com as 
duas opções. Aos poucos, percebemos 
que essa última linha tinha um mer-
cado mais promissor por causa dos es-
paços cada vez menores das residên-
cias, especialmente apartamentos, na 
região onde atuamos.

Qual é o segredo para se destacar em 
um segmento tão concorrido?
Apostamos no atendimento perso-
nalizado. A maior parte dos meus 
clientes vem por indicação. Podemos 
recebê-los na loja ou ir até o imóvel 
deles, pegar as medidas e fabricar. 
Honramos os prazos de entrega e tra-
balhamos muito o pós-venda. Em ge-
ral, móveis planejados costumam ge-

rar muita reclamação e, até hoje, não 
temos nenhuma.

Como é o mercado em Barueri?
É bem promissor. Com muitos condo-
mínios residenciais, a região é privi-
legiada, cresce muito. Mas atendemos 
a todo o Estado de São Paulo. Temos 
clientes em Campinas e Sorocaba e já 
fizemos até mesmo um apartamento 
em Fortaleza (CE). O cliente já havia 
comprado conosco e arcou com os cus-
tos pela qualidade do nosso trabalho.

Como começou o relacionamento 
com o Sebrae-Sp?
Antes mesmo de abrir a empresa, 
procuramos o Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Osasco. Queríamos sa-
ber mais sobre gestão e marketing. 
Estamos sobrevivendo à crise econô-
mica graças a esse conhecimento.

dos cursos que você participou, 
qual destacaria?
Fiz o plano de marketing avançado, 
no qual aprendemos estratégias em 
Google, Facebook e outras ferramen-
tas. Já aplicamos na empresa e os re-
sultados estão aparecendo.

Qual é a expectativa para 
o próximo ano?
Positiva. Conseguimos ampliar a loja 
este ano e já observamos resultados com 
aumento na visitação. Cada cliente que 
entra aqui é como se fosse o único. Pre-
cisamos atender bem. Se não for assim, 
ficamos para trás. Hoje, 90% das nossas 
vendas são decorrentes de indicação. 
Então, todo trabalho que entregamos ao 
cliente é um showroom que instalamos.

expansão bem 
estruturada
Antes mesmo de abrir loja de móveis planejados, empresário de Barueri procura 
capacitação do Sebrae-SP para reforçar conhecimentos de gestão e marketing

PALAvrA do 
EsPECIALIsTA

“um dos grandes diferenciais 

dos donos da Movclass foi a 

busca de capacitação desde o 

início da empresa. Destaco em 

especial o Sebrae Mais – plano 

de marketing avançado, que os 

ensinou a traçar a estratégia 

de divulgação para o negócio. 

Dessa maneira, eles conseguem 

enfrentar a crise econômica com 

mais ‘musculatura’.”

sylvio Zanelato Filho,  
consultor de marketing  
do Escritório Regional  
do sebrae-sp em Osasco

Eu rECoMENdo

“usamos diferentes ações 

de marketing para estar 

sempre presente na mente do 

consumidor. Desde campanhas 

online nas redes sociais até 

parcerias com entidades do ramo 

da engenharia.”

sheymi Carvalho,  
diretor comercial  
da movclass planejados
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paulistas vencem concurso da microsoft e ganham us$ 50 mil  

Estudantes de Moda e Computação da universidade de São Paulo (uSP) foram os vencedores 
do Imagine Cup 2015, competição que reuniu 200 empreendedores de 80 países, na sede 
da Microsoft, nos EuA. Além de uS$ 50 mil, o prêmio inclui vaga na Microsoft Ventures, 
programa de incentivo a startups e coaching de jovens empreendedores. O vencedor foi a 
Clothes for Me, plataforma que permite que o usuário rascunhe uma roupa, combine-o com 
sua silhueta e a envie diretamente a uma costureira ou modelista.  

genheiro, Rodrigues elaborou um la-
vatório que permite o reúso da água. 
O líquido usado para lavar as mãos é 
armazenado e empregado em outros 
fins, como abastecer as descargas dos 
vasos sanitários.

A dinâmica é simples: na parte su-
perior do equipamento, há um com-
partimento para 20 litros de água, que 

m época de escassez de água, 
ações corriqueiras como lavar as 

mãos antes de comer podem ser um 
problema. O empresário Alex Rodri-
gues passava por essa dificuldade em 
seus restaurantes em Embu das Artes 
e Carapicuíba. Como as reclamações 
dos clientes começaram a crescer, ino-
var era preciso. Com a ajuda do pai en-

é liberado para a torneira pela gravi-
dade. Depois de usada, ela passa por 
um filtro com material químico, no 
qual as partículas sólidas são retidas, 
e escoa para o segundo reservatório, 
na parte inferior, com a mesma ca-
pacidade. “E está pronta para reúso”, 
afirma o empresário.

A invenção deu tão certo que os 
restaurantes de Rodrigues consegui-
ram economizar cerca de 70% do re-
curso. O sucesso chamou a atenção de 
clientes e de outras empresas. Empre-
endedor nato e com passagem pelo 
seminário Empretec, Rodrigues logo 
viu nessa repercussão uma oportuni-
dade de negócio: lançar um produto 
que não existia no mercado. “Pro-
curei o Sebrae-SP para me informar 
sobre patentes e realizar pesquisa de 
mercado para saber se seria viável”, 
conta Rodrigues.

Segundo ele, esse apoio foi funda-
mental para a formalização de seu 
novo empreendimento, a Laveco, e 
para lapidar os lavatórios sustentá-
veis. A empresa já trabalha na fa-
bricação e venda das primeiras uni-
dades, que são comercializadas por  
R$ 599. Com estrutura em madeira 
MDF de 1,56 metros de altura por 36 
centímetros de largura, o equipa-
mento ocupa pequenos espaços e, 
por não precisar de instalações hi-
dráulicas e elétricas, pode ser usado 
em feiras ao ar livre, eventos e ou-
tras atividades móveis.

Para a consultora do Escritório Re-
gional do Sebrae-SP em Osasco, Cio-
malia Aparecida de Medeiros, com 
plano de negócios e preço definidos, 
o próximo passo para a Laveco é en-
contrar investidores e participar de 
eventos e feiras para divulgar a no-
vidade. “É um produto inovador que 

Ao buscar solução para uma dificuldade em seus restaurantes, o empresário Alex Rodrigues  
descobriu nova oportunidade de negócio

PArA sABEr MAIs

quatro dicas para obter sucesso 

como empreendedor:

• Não tenha medo de mudar o 

próprio negócio quando as coisas 

não estiverem bem.

• Compartilhe ideias com 

pessoas próximas e busque 

informações para identificar se o 

produto será bem-aceito ou não.

• Tenha persistência, não desista 

no primeiro problema e acredite 

sempre no produto criado.

• Pense grande e saiba aonde 

quer chegar no futuro, mesmo 

sendo pequeno.

invenções para o futuro
Crise hídrica inspira empresário de Osasco a criar lavatório inovador que economiza 70% de água

e
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terá muito mercado com essa falta de 
água”, afirma.

Animado com as possibilidades 
de seu invento, Rodrigues deixará os 
restaurantes a cargo dos outros sócios 
para se dedicar às ações de marketing 
destinadas a conquistar clientes para a 
Laveco. “A médio prazo, quero ter repre-
sentantes de vendas em todos os Esta-
dos do País e, futuramente, começar a 
exportar o lavatório”, afirma. “A chave 
do sucesso para empreender em tem-
pos de crise é pensar grande, mesmo 
sendo pequeno, e acreditar na qualida-
de do produto”, entende o empresário.
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