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capacitação administração

Opção pode ser interessante 
para a empresa de pequeno 
porte ganhar eficiência e 
competitividade, desde que 
sejam tomados cuidados dos 
pontos de vista prático e da 
legislação.

A MPE e  
a terceirização
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informe-se

INPI faz  
alerta para 
golpe do 
boleto
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oportunidade

Feira do 
Empreendedor
chega maior 
em 2014Pedrosa, da Help Marine: “O 

Sebrae-SP ajudou no visual 
da loja e no atendimento”

Em busca de novos mercados 
Uma das maneiras para expandir os negócios é vender para 
outras cidades e Estados. Mas para a estratégia dar certo 
é preciso um bom planejamento, que inclui estudar região, 
concorrência, representantes, distribuidores e legislação local.

Oportunidades para as micro e pequenas 
empresas no setor de petróleo e gás

Empresas da Baixada 
Santista podem fazer 
bons negócios no 
segmento, porém 
apenas 45% delas 
estão preparadas para 
aproveitar o potencial 
do ramo.

págs. 10 e 11

Rafael Luques, da Susten, 
que produz o caldo de 

cana engarrafado Kanaí

Loja de material elétrico 
da capital terceirizou frete

Divulgação
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Legislação

eLoGie. suGira. critiQue. recLame.

Você, cliente do SEBRAE-SP, é a razão da nos-
sa existência. E para que possamos continuar 
prestando um serviço de qualidade, saber o que 
você pensa sobre nós é muito importante. 
Queremos ouvi-lo: 
0800 570 0800 | ouvidoria@sebraesp.com.br
www.sebraesp.com.br > clique em ouVidoria.

ouvidoria
SEBRAE-SP

a arte de administrar 
pequenos negócios

O autor José 
Roberto Machado 
auxilia empresários, 
estudantes e 
administradores de 
micro, pequenas e 
médias empresas 

na condução diária dos negócios, 
além de apresentar uma visão 
global da influência do mercado 
e da conjuntura econômica no 
sucesso do empreendimento.

Bares e restaurantes – 
gestão de 

pequenos negócios

O livro aborda 
circunstâncias e 
temas inteiramente 
voltados à 
administração de 
vários tipos de bares 
e restaurantes, 

inclusive com a formação de 
preço a ser cobrado, um dos 
problemas que mais provocam 
o fechamento de negócios. 
De forma didática, o livro traz 
informações para auxiliar na 
concepção e efetivação do bar ou 
restaurante desejado. 

Dicas 
de leitura

Por uma nova legislação trabalhista
Das 50 principais economias do 
mundo, ocupamos o 30º lugar no 
ranking do Índice Global de Dinamismo 
2012. O levantamento levou em conta 
ambiente operacional dos negócios; 
ciência e tecnologia; trabalho e capital 
humano; economia e crescimento; 
ambiente financeiro.

Nosso pior desempenho, em trabalho e 
capital humano (38ª posição), não nos 
surpreende. O atual modelo que rege as 
relações trabalhistas, implementado na 
década de 1940, já está ultrapassado.

É necessário aprimorar a legislação 
trabalhista, adotar formas modernas 
de contratação de empregados e a 
regulamentar a figura da terceiri-
zação de mão de obra, respeitando a 
vontade das partes e a realidade dos 
pequenos negócios.

Está em votação no Congresso 
Nacional o Projeto de Lei 4.330/2004, 
que busca disciplinar a contratação de 
serviços terceirizados. Como afirma 
o professor José Pastore, profundo 
conhecedor do tema, “o PL coloca 
os dois lados como reais parceiros e 
estabelece uma importante distinção 
entre terceirização (permitida) e inter-
mediação de mão de obra (proibida)”.

Outro PL importante, mas que sofreu 
veto presidencial, é o que trata do 
fim da multa rescisória de 10% sobre 
o saldo do FGTS nas demissões sem 
justa causa. Em 11 anos, os empre-
sários desembolsaram mais de R$ 45 
bilhões, segundo a CNI, para reequili-
brar as contas do fundo. Em fevereiro 
deste ano, a situação voltou ao normal 
e o adicional poderia ter sido extinto.

Quando o assunto é atender clientes, a 
melhor meta profissional que pode ser 
estabelecida é a busca da excelência 
para superar a expectativa do cliente. 
Metas construtivas para o varejo são 
aquelas que criam na empresa dife-
rencial competitivo, onde o cliente é 
surpreendido pela boa qualidade do 
atendimento. Por isso, elas devem ser 
realistas, específicas, mensuráveis e 
ter prazo para cumprimento – senão 
correm o risco de virar frustração.

Para metas de vendas, é fundamental 
que o empresário mantenha os pés no 
chão. Estabelecer vendas muito supe-
riores à média dos anos anteriores 
pode gerar desconfiança e insatisfação 
nos funcionários, que acabam não se 
esforçando para alcançá-las, uma vez 
que parecem inatingíveis.

Também esteja atento para os sete 
pecados capitais que podem ser 
cometidos por seus vendedores e que, 
certamente, afastarão seus clientes: 
apatia, má vontade, frieza, jogo de 
responsabilidade, desdém, robo-
tismo e apego demasiado às normas. 
Da mesma forma, falta de feedback 
e de planejamento nas atividades, 

repreender funcionário em público 
e pressão demasiada  no tratamento 
com a equipe são comportamentos 
que devem ser evitados a todo custo 
pelo empresário.

Em geral, é preciso sempre estar 
atento à atmosfera de trabalho ofere-
cida aos funcionários e não somente 
às metas. Preze por um ambiente 
de trabalho sadio, seguro e cordial. 
Seu funcionário deve trabalhar em 
uma estrutura organizacional que lhe 
permita desenvolver as atividades 
para as quais foi contratado e, assim, 
transformá-las em resultados.

Palavras-chaves 
desta edição

dúvida do empreendedor

Como estipulo metas de vendas e 
meço a satisfação dos meus funcionários?

Ruy Soares de Barros

Alencar Burti, 
empresário e presidente 
do Conselho Deliberativo 
do sebrae-sp

A aprovação destes projetos é um 
grande passo para colocarmos no 
século 21 nossa legislação trabalhista, 
fazendo com que ela suporte, de 
maneira digna, o sistema produtivo, 
garantindo a sustentabilidade de todas 
as partes envolvidas. Boa leitura!

Por Ruy Soares de Barros, 
consultor do Sebrae-SP.

http://www.sebraesp.com.br/index.php/ouvidoria
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a empresa, para ser analisado pelo 
Sebrae-SP, que verificará a compatibi-
lidade do potencial expositor com os 
negócios de micro e pequeno porte, 
público-alvo do evento.

O Sebrae-SP também tem uma polí-
tica de preços diferenciados de 
acordo com porte do negócio. Os 
valores para estande de 12 metros 
quadrados variam entre R$ 2.785,32 
(micro e pequena empresa) e R$ 
7.920,00 (médio e grande empresa) 
e incluem mobiliário e serviços de 
segurança e limpeza.

“Os estandes têm tamanho e mobi-
liário padrões e cada expositor pode 
locar no máximo dois espaços. Por sua 
vez, a decoração do local é de respon-
sabilidade do expositor”, explica 
Pamela Pastene.

oportunidade

De olho na crescente demanda de visi-
tações e para impulsionar ainda mais 
o empreendedorismo, a nova edição 
da Feira do Empreendedor, que será 
realizada na capital entre 22 e 25 de 
fevereiro, estará maior em 2014.

Serão cerca de 350 estandes desti-
nados a expositores dos segmentos de 
franquias; tecnologia da informação; 
máquina e equipamentos; e represen-
tação de porta a porta (em 2012 foram 
239), distribuídos em 21 mil m².

O principal evento de empreendedo-
rismo do Brasil para micro e pequenas 
empresas deve receber cerca de 
60 mil pessoas nos quatro dias (em 
2012 foram 55 mil). Pamela Pastene, 
gestora da Feira do Empreendedor, 
afirma que a ampliação foi pensada 
para atender a esta demanda. 
“Queremos levar ao empreendedor 
soluções que promovam a melhoria 
do processo, além de apresentar 
oportunidades de novos negócios a 
quem quer empreender.”

Expediente
Publicação mensal do Sebrae-SP

conseLHo deLiBeratiVo
Presidente: Alencar Burti
ACSP, ANPEI, Banco do Brasil, Faesp, Fecomercio, Fiesp, 
Fundação Parqtec, IPT, Nossa Caixa Desenvolvimento, 
SEBRAE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, 
Sindibancos-SP, Superintendência Estadual da Caixa.

diretoria eXecutiVa
Bruno Caetano (Diretor-superintendente)
Ivan Hussni (Diretor Técnico)
Pedro Jehá (Diretor de Administração e Finanças)

JornaL de neGÓcios
Unidade Inteligência de Mercado

Gerente: Eduardo Pugnali 
Editora responsável: Marcelle Carvalho - MTB 00885
Editor assistente: Roberto Capisano Filho
Repórteres: Alessandro Padin, Ana Carla Lopes, Daniel 
Lopes, Patrícia Bürger, Pedro Corrêa, Sandra Motta
Fotos: Agência Luz e A2 Fotografia
Ilustrações: thinkstockphotos.com
Apoio Comercial: Valéria Capitani
Projeto Gráfico e diagramação: Marcelo Costa Barros 
e Carlos Kazunari
Impressão: Cia Lithographica Ypiranga

seBrae-sp
Rua Vergueiro, 1117, Paraíso, CEP: 01504-001

escritórios regionais do sebrae-sp
Alto Tietê: 11 4722-8244 

Araçatuba: 18 3622-4426 
Araraquara: 16 3332-3590 
Baixada Santista: 13 3289-5818 
Barretos: 17 3323-2899 
Bauru: 14 3234-1499 
Botucatu: 14 3815-9020 
Campinas: 19 3243-0277 
Capital Centro : 3177-4635  
Capital Leste I: 11 2225-2177 
Capital Leste II: 11 2074-6601 
Capital Norte: 11 2976-2988 
Capital Oeste: 11 3832-5210 
Capital Sul: 11 5522-0500 
Franca: 16 3723-4188 
Grande ABC: 11 4990-1911 
Guaratinguetá: 12 3132-6777 

Guarulhos: 11 2440-1009 
Jundiaí: 11 4587-3540 
Marília: 14 3422-5111 
Osasco: 11 3682-7100 
Ourinhos: 14 3326-4413 
Piracicaba: 19 3434-0600 
Presidente Prudente: 18 3222-6891 
Ribeirão Preto: 16 3621-4050 
São Carlos: 16 3372-9503 
São João da Boa Vista: 19 3622-3166 
São José do Rio Preto: 17 3222-2777 
São José dos Campos: 12 3922-2977 
Sorocaba: 15 3224-4342 
Sudoeste Paulista – Itapeva: 15 3522-4444 
Vale do Ribeira: 13 3821-7111 
Votuporanga: 17 3421-8366 

Feira do Empreendedor ficará maior em 2014

Curioso para ver os estandes 
montados no ano passado? 

Confira nossos álbuns no Flickr: 
http://sebr.ae/sp/jnmais234

inscrições antecipadas podem ser feitas em: 

http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br
Feira do empreendedor: 

datas: 22 a 25 de fevereiro de 2014

Local: expo Center norte – Pavilhão verde (rua José Bernardo Pinto, nº 333, Vila Guilherme)

Horário: 22 e 23, das 10h às 21h, 24 e 25, das 13 às 21h. 

entrada gratuita. evento proibido para menores de 14 anos.

Aqueles que participaram de edições 
anteriores da feira prometem marcar 
presença em 2014. Como é o caso de 
Francisco Carlos Aguilar, da Sahara 
Tecnologia. Em 2012, a empresa fabri-
cante de máquinas para construção 
civil ecológica vendeu mais de R$ 1 
milhão na feira e conquistou clientes 
de todo o Brasil. “O evento tem foco 
nacional e atrai empresários de dife-
rentes Estados. Mais de 50% das 
vendas foram para fora de São Paulo”, 
afirma Aguilar.

Na avaliação do empresário, a reali-
zação de novos negócios mesmo após 
o término do evento é outro ganho. 
“Muitos visitantes vão à feira em busca 
de oportunidades sem saber bem 
qual tipo de negócio deverão abrir. Só 
depois, decidem qual caminho seguir e 
então nascem novas vendas.”

como ser um expositor

Para expor na feira, o empresário deve 
preencher um questionário sobre Feira em 2012 reuniu 55 mil pessoas

http://sebr.ae/sp/jnmais234
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br
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administração

indicador

Faturamento das MPEs desacelera no 1º semestre. Aumento foi de 3,6% ante os primeiros seis 
meses de 2012. No entanto, há um ano, os pequenos negócios paulistas registravam alta de 
7,6%. Os dados são da pesquisa Indicadores Sebrae-SP.

Terceirização pode ser boa
Terceirizar serviços pode ser uma 
boa opção para as empresas de 
pequeno porte. Ajuda a ganhar 
competitividade, qualidade, efici-
ência e permite ao empresário e 
sua equipe terem mais tempo para 
se concentrar na atividade prin-
cipal. Consultores do Sebrae-SP 
destacam que esse tipo de contra-
tação é cada vez mais usado, porém 
requer cuidados dos pontos de 
vista prático e da legislação. 

Além das vantagens mencionadas, 
ao adotar a prática o empresário 
consegue profissionalizar o serviço, 
aproveitar melhor os funcionários, 
reduzir a estrutura organizacional, 
simplificar processos. No entanto, 
a medida só vale para as ativi-
dades-meio, como propaganda, 
seleção e treinamento de pessoal, 
limpeza ou vigilância, serviços de 
transporte, ou seja, as que dão 
suporte ao negócio. Atualmente 
tramita no Congresso projeto que 
abre espaço para a terceirização da 
atividade-fim (leia mais na página 
ao lado).

O consultor do Sebrae-SP, Júlio 
Alencar, ressalta que as atividades-
-meio devem estar no alvo da tercei-
rização na grande e na pequena 
empresa porque geram custos, e 
as atividades-fim, lucro. “Quando 
deseja concentrar esforços só nas 
atividades-fim, para buscar mais 
competitividade, melhor qualidade 
e eficiência, a empresa pode e deve 
repassar as atividades de suporte 
para terceiros. Podem ser transfe-
ridas todas as áreas não essenciais 
da empresa”, afirma.

O empresário deve certificar-se 
de que o contratado manterá a 
qualidade do produto ou serviço. É 
preciso buscar empresas ou profis-
sionais idôneos e não apenas preço. 
É fundamental ter um contrato 
por escrito e exigir documentação 
comprovando que o terceirizado 
atua de modo regular. 

A contratação de terceirizados é 
amparada pelo Código Civil, sem 
caráter trabalhista. Mas pela legis-
lação em vigor o uso incorreto 
poderá transferir a relação para a 
esfera  trabalhista, quando caracte-
rizado vínculo empregatício. 

Outro alerta é que se o contra-
tado não cumprir as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias com 
seus funcionários, o contratante é 
corresponsável pelo recolhimento 
de tributos e encargos. 

“Boa parte das empresas, prin-
cipalmente as de menor porte, 
ainda não faz a contratação 
de terceiros corretamente por 
desconhecimento da legislação, 
podendo sofrer reclamação traba-
lhista ou autuação pelo Ministério 
do Trabalho”, diz a consultora do 
Sebrae-SP, Sandra Fiorentini.

A terceirização não traz problemas, 
desde que não exista precarização 
do trabalho, explica. Ou seja, os 
funcionários da empresa tercei-
rizada devem ter garantidos seus 
direitos trabalhistas e normas de 
saúde e segurança.

Sandra lembra que a atividade 
principal é de caráter contínuo e 
a empresa tomadora não poderá 
contratar diretamente pessoa física/
autônomo nem terceirizá-la. No caso 
de descontinuidade, típico contrato 

de empreitada  (pintura de fachada, 
conserto pontual de máquinas 
ou equipamentos etc), a empresa 
poderá contratar um autônomo. 

Em situações de atividade-meio 
contínua (marcadas por relações de 
subordinação, horário rígido, habitu-
alidade, pessoalidade e salário), em 
que se configura o vínculo emprega-
tício, a terceirização só poderá ser 
realizada de empresa para empresa, 
mediante contrato com as caracte-
rísticas e obrigações das partes e as 
garantias trabalhistas aos funcioná-
rios da terceirizada.

Proprietário de uma loja de mate-
riais elétricos na cidade de São 
Paulo, hoje com 21 funcionários, 
Fernando Berg teve bons resul-
tados com terceirização de fretes. 
Quando começou o negócio, em 
2008, ele mesmo fazia as entregas, 

Ricardo Imbelloni, da Oficina Um, terceirizou parte da produção da sua confecção de uniformes e camisetas
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com o automóvel da sócia e 
esposa, Marisa. A empresa cresceu, 
contratou um motorista e comprou 
uma picape. No fim de 2010, já 
havia recrutado mais um motorista.

“Foi quando decidi contratar 
a empresa do meu pai para as 
entregas. Logo percebi a vantagem 
em terceirizar, principalmente 
o frete para os clientes no inte-
rior e fora do Estado. Hoje essas 
entregas são 60% das minhas 
vendas e estão 100% terceirizadas, 
em duas transportadoras. Meus 
custos com transporte caíram em 
torno de 70%. Também não me 
preocupo mais com funcionários 
que faltam, nem com a manu-
tenção dos veículos.”

Ricardo Imbelloni, da Oficina Um, 
que fabrica uniformes e camisetas 
para o mercado corporativo, com 
15 empregados fixos e confecção 
de 2 mil peças por mês, terceiriza, 
com resultados positivos, parte da 
produção. “Terceirizamos a estam-
paria e os bordados usados na apli-
cação do logo dos clientes.”

pós-venda

Brasil ocupa 5ª pior posição em ranking de atendimento ao cliente. Para chegar ao resultado, a 
Zendesk – empresa americana que desenvolve sistemas virtuais para interação com o cliente – 
levou em conta dados do segundo trimestre deste ano. A pesquisa foi feita com 28 países.

opção para pequenas empresas

Confira vídeos da série  
“Direto ao Ponto” sobre  

terceirização em 
http://sebr.ae/sp/jnmais234

projeto de lei propõe mudança nas regras

• Fornecedores não qualificados podem reduzir a qualidade do 
produto;

• Uso incorreto (da terceirização) pode transferir a relação da esfera 
civil para a trabalhista, caracterizando vínculo empregatício entre 
os contratantes.

• cautelas a adotar diante dos parceiros:
1. Não repasse serviços relacionados diretamente com seus obje-

tivos sociais, ou seja, não terceirize suas atividades-fim;
2. Evite “arranjos”, busque empresas ou profissionais autônomos 

idôneos. Não se deixe levar somente pelo baixo custo oferecido
3. Considere também a capacidade econômica do contratante. Veja 

se são compatíveis com a atividade a ser desenvolvida;
4. Faça contrato de prestação de serviços por escrito; 
5. Exija do contratante documentos que comprovem sua regulari-

dade, registro dos empregados disponibilizados e recolhimentos 
previdenciários pertinentes;

6. É importante que a empresa contratada preste serviços para 
outras empresas, evitando-se, assim, a exclusividade.

As regras da 
terceirização 

podem sofrer 
mudanças. O 

Projeto de Lei 
4.330, que tramita na 

Câmara dos Deputados desde 2004, 
permite esse modelo de contratação 
para a atividade principal. 

O tema está sob análise da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) e 
divide opiniões. Empresários e parla-
mentares ligados ao empresariado 
são favoráveis; as centrais sindi-
cais, contra. Até o fechamento desta 
edição, o PL não havia sido votado. Se 
aprovado na Câmara, terá de passar 
pelo Senado e dependerá da sanção 
presidencial para virar lei.

Atualmente, segundo o consultor do 
Sebrae-SP, Paulo Melchor, não há lei 
específica sobre terceirização no setor 
privado e aplica-se a Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que proíbe a prática da terceirização 
para a atividade-fim. 

“O PL 4.330 é interessante porque esta-
belece regras mais claras sobre a terceiri-
zação e sobre obrigações das partes nesta 
relação”, diz Melchor. Segundo ele, o 
empresário precisa de segurança jurídica 
para fazer a terceirização sem riscos e é 
preciso uma legislação que a regulamente.

Quanto à terceirização da atividade 
principal, trata-se, para o consultor, de 
discussão mais ampla, a ser feita por 
todas as partes - empresas, governo, 
parlamentares, trabalhadores, sindi-
catos. “Tecnicamente o PL 4.330 também 
merece reparo, por exemplo, pelo fato 
de regular só relações entre sociedades 
empresárias nos dois polos, ou seja, como 
contratante e terceirizada, deixando de 
fora as empresas individuais, empresários 
e Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, que costumam contratar e ser 
contratadas para estes fins.” 

O professor de Relações do Trabalho 
da FEA-USP, José Pastore, defende tese 
contrária a das centrais sindicais, para 
quem o projeto revogaria direitos dos 
trabalhadores e precarizaria mais as 

• Profissionalização do serviço;

• Melhoria da qualidade;

• Modernização;

• Ganhos de produtividade;

• Redução da estrutura organizacional e simplificação do processo 

operacional;

• Eliminação de investimentos em ativos fixos, liberação de área da 

empresa;

• Melhor utilização dos funcionários da empresa;

• Estrutura administrativa simplificada, uma vez que não terá de 

realizar registros/demissões, pagamentos de salários, FGTS, INSS 

dos empregados etc;

• Redução do custo de estoques;

• Possibilidade de rescisão do contrato conforme as condições 

preestabelecidas;

• Ampliação de mercado para pequenas empresas que terão oportu-

nidade de oferecer seus serviços de terceirização.

relações do trabalho. Para ele, a 
proposta busca disciplinar a contra-
tação de serviços terceirizados e signi-
ficaria proteção ao trabalhador.

Pastore cita garantias da proteção: a 
contratante será corresponsável pelo 
pagamento das verbas trabalhistas e 
previdenciárias dos empregados da 
contratada referentes ao contrato; os 
contratos contarão com um fundo de 
garantia (4% a 6% do valor do contrato) 
para pagar verbas trabalhistas e 
previdenciárias aos empregados da 
contratada no caso de dificuldade. O 
fundo só será liberado à contratada 
após comprovação de que as obri-
gações com seus empregados foram 
cumpridas. A contratante será respon-
sável por um ambiente de trabalho 
com higiene e segurança para os 
empregados da contratada; e terá de 
atender os empregados da contratada 
nos seus ambulatórios, assim como 
obrigada a oferecer a estes as facili-
dades de alimentação e transporte que 
destina aos seus próprios empregados.

Vantagens desvantagens e cuidados

http://sebr.ae/sp/jnmais234
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Petróleo e gás: oportunidades para

capacitação

novos negócios

Segundo a Serasa Experian, 905 mil negócios foram criados no país até o primeiro semestre. No 
mesmo período do ano passado foram 893 mil. A maioria das novas empresas (68%) abriu como 
MEI. Por regiões, o Sudeste do Brasil foi responsável por quase metade delas: 49,68%.

Cerca de 85% das 600 MPEs 
da região da Baixada Santista 
reúnem totais condições para 
atuar no segmento de petróleo 
e gás, revelou o Mapeamento 
da Demanda e Oferta de Bens e 
Serviços da Cadeia de Petróleo e 
Gás na Baixada Santista,  realizado 
em conjunto com a Petrobras. 

De olho neste potencial, o Sebrae-SP 
vem orientando os proprietários de 
pequenos negócios da região inte-
ressados em atuar no setor por 
meio de um trabalho de sensibi-
lização, já que a mesma pesquisa 
apontava que 45% do entrevis-
tados não sabiam como se inserir 
na cadeia, que é bastante recep-
tiva aos empreendedores e oferece 
oportunidades variadas. “É um novo 
cenário que se apresenta e, com o 
nosso auxílio, os empreendimentos 
locais passaram a se interessar pelo 
setor. O potencial é grande e conse-
guimos mostrar que, com inovação 
e gestão, estas empresas podem 
atender ao segmento”, afirma o 
gerente do Escritório Regional do 
Sebrae-SP na Baixada Santista, 
Paulo Sergio Brito Franzosi. 

Uma rodada de negócios promo-
vida em parceria com a Organização 
Nacional da Indústria do Petróleo 
(ONIP) e com o apoio da Petrobras 
durante a 6ª Santos Offshore – Oil & 
Gas Expo 2012 reuniu 26 empresas 
âncoras, que participaram de mais 
de 300 reuniões com 101 empresas 
MPEs fornecedoras, sendo 30% da 
Baixada Santista. A perspectiva era, 
ao final desta rodada, que ao longo 
de 2013 cerca de R$ 85,8 milhões 

em novos negócios fossem concre-
tizados entre empresas âncora e 
micro e pequenas empresas.

Especializada em produtos e aces-
sórios para as áreas naval, indus-
trial, elétrica e construção civil, 
a Help Marine, de Santos, é uma 
das MPEs que têm aproveitado o 
ambiente favorável. 

Com mais de 50 mil itens no catá-
logo, oferece atualmente equi-
pamentos para empresas que 
atendem o setor naval e de petróleo 
e gás em todo o País.

“No primeiro momento o Sebrae-SP 
nos ajudou no visual merchandising 
do espaço físico da nossa loja. Em 
uma segunda fase, um consultor 

fez uma análise do nosso empre-
endimento e recebemos um rela-
tório bem minucioso do que era 
necessário fazer para aperfeiçoar 
o nosso atendimento e quais os 
novos caminhos que poderíamos 
adotar”, diz o gerente de vendas da 
Help Marine Jackson Pedrosa.

avançar 

A meta agora é ir além. Um 
convênio firmado entre o Escritório 
Regional do Sebrae-SP na Baixada 
Santista e a Petrobras capacitará 
novas MPEs para a cadeia produ-
tiva de petróleo, gás e energia. 

Um grupo de 50 empresas será 
orientado para atender à demanda 
atual das unidades conveniadas 

da Petrobras (RPBC - Refinaria 
Presidente Bernardes-Cubatão e 
UO-BS Unidade de Operações de 
Exploração e Produção da Bacia de 
Santos). “A proposta desta parceria 
entre o Sebrae-SP e a Petrobras visa 
fortalecer os pequenos  empresá-
rios da Baixada Santista,  iniciado 
pela  realização de um diagnós-
tico das empresas. O segmento de 
petróleo e gás apresenta muitas 
oportunidades e queremos inserir 
cada vez mais os empreendimentos 
da região neste processo que está 
em expansão”, frisa Franzosi.

“Não temos ainda tantos fornece-
dores na Baixada Santista como 
temos em outros locais. Esta 
parceria com o Sebrae-SP tem 
justamente o objetivo de ampliar 
isso, buscando sempre a quali-
dade do atendimento”, afirma o 
coordenador de conteúdo local 
e relacionamento com o forne-
cedor externo da Petrobras, 
Rosewelter Balbino De Barros. 
As empresas estão tendo acesso a 
palestras, cursos, oficinas e outros 
serviços, além de participar de 
rodadas e sessões de negócios, 
comerciais e visitas técnicas. O 
grupo esteve no dia 8 de agosto na 
Refinaria Presidente Bernardes - 
Cubatão (RPBC).

“Queremos apresentar todas as 
oportunidades e potencialidades 
do segmento. Visitamos a refinaria 
para mostrar in loco quais são 
essas demandas, quais os produtos 
e serviços que podem oferecer. 
Nós temos uma série de capaci-
tações, cursos, dicas de gestão 

Almeida, da Almeida Jr. Tecnologia: “Há um potencial grande para nosso empreendimento”
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projetos”, explica o gerente técnico 
da empresa, Alexander Almeida. 

A consolidação da cultura empre-
endedora no dia a dia do negócio 
é o que vem chamando a atenção 
das empresas que participam das 
capacitações do Sebrae-SP voltadas 
para o setor de petróleo e gás. “O 
trabalho é muito eficiente porque 
cria uma cultura nas empresas de 
como fornecer para este cliente com 
alto potencial de compra”, afirma 
Almeida. Jackson Pedrosa concorda: 
“a iniciativa do Sebrae-SP propor-
ciona uma maior confiança e nos 
impulsiona a oferecer um serviço 
especializado para atender nos 
padrões das grandes empresas esta-
tais e privadas”. 

Financiamento

O número de paulistanos dispostos a buscar financiamento nos próximos três meses aumentou 
2,2%, de acordo com dados divulgados pela Fecomercio-SP. Os dados fazem parte da Pesquisa de 
Risco e Intenção de Endividamento, que entrevistou 2.200 consumidores na cidade de São Paulo.

MPEs da Baixada

Em qualquer ramo, ter uma rede de contatos é essencial. 
Estabelecer bons relacionamentos profissionais é estratégico 
para empresas de todos os portes. O chamado networking 
permite trocar informações, abre caminho para parcerias e 
projetos, entre outros benefícios. O resultado vem em forma de 
mais vendas e faturamento. 

Mas essa prática deve obedecer a princípios para proporcionar 
retorno. Você terá de construir sua rede de contatos sistema-
ticamente. Demanda tempo, ir a eventos como feiras do setor, 
seminários e congressos, conhecer gente, trocar cartões, e-mails 
e perceber interesses comuns. 

O contato precisa ser periódico, contudo, exagerar na frequ-
ência com que se procura uma pessoa ou grupo pode ter efeito 
negativo. Vale criar uma rotina para falar com os conhecidos, 
mas mantenha um intervalo mínimo entre uma comunicação e 
outra. No entanto, só se lembrar deles quando precisa de algo é 
um erro. No networking, ofereça antes de pedir e mostre inte-
resse sincero. Não despreze nenhuma aproximação. Mesmo que 
a pessoa não tenha afinidade com seu negócio, ela pode ser a 
ponte para chegar a alguém que esteja no seu raio de ação e 
representa uma oportunidade.

A internet também é aliada. Redes sociais são opções. Mas 
atenção às postagens nesse ambiente, pois passarão a compor 
sua imagem, para o bem ou para o mal.

O networking funciona como um grande facilitador. Com um 
telefonema ou e-mail, você consegue a informação ou a ajuda 
que busca. A rede de contatos é uma maneira de se desenvolver 
profissionalmente. Se você se relacionar com pessoas e empresas 
que tenham algo a acrescentar, estará a caminho do próprio apri-
moramento. Mesmo que a maioria das conversas não resulte em 
negócios, a troca de conhecimentos já vale a pena. 

Contatos abrem caminhos 
para bons negócios 

Bruno Caetano,
diretor-superintendente
do sebrae-sp

@bcaetano

www.facebook.com/bcaetano1

bcaetano@sebraesp.com.br

e aperfeiçoamento para que os 
empresários possam entender 
as exigências desse mercado tão 
rico de oportunidades”, explica o 
gerente regional do Sebrae-SP na 
Baixada Santista. 

A empresa Almeida Jr. Tecnologia 
e Serviços, de Santos, faz parte 
do grupo por acreditar nas neces-
sidades ilimitadas de materiais e 
serviços que a cadeia de petróleo 
e gás apresenta. “Percebemos que 
há um potencial grande para o 
nosso empreendimento. Queremos 
oferecer nossas soluções no 
segmento de segurança eletrônica 
com a venda de peças e equipa-
mentos e na prestação de serviços 
de manutenção, instalação e 

segmento apresenta oportunidades
O segmento de petróleo e gás apresenta uma rica cadeia com 
cerca de 44 demandas de bens e 43 de serviços, agregadas em 
30 “famílias” de atividades presentes nas compras do setor. Só 
para atender a indústria naval impulsionada pelas compras de 
embarcações de apoio por parte da Petrobras, por exemplo, a 
Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip) relaciona 
100 oportunidades de peças que podem ser nacionalizadas  
(o chamado conteúdo local, uma norma da Agência Nacional 
do Petróleo e Biocombustíveis para estimular a utilização e 
serviços nacionais na construção de embarcações e plataformas).

“É fundamental que as empresas estejam atentas a este ambiente 
promissor e com alto poder de compras. Os investimentos e 
demandas do petróleo e gás exigem um diversidade de produtos 
e serviços, além de muita preparação, e temos a missão de 
fomentar a participação das MPEs”, afirma o gerente do 
Escritório Regional do Sebrae-SP na Baixada Santista, 
Paulo Sergio Brito Franzosi.

http://twitter.com/bcaetano
https://facebook.com/bcaetano1
mailto:bcaetano%40sebraesp.com.br?subject=


COMUNICAÇÃO / GRÁFICAALIMENTÍCIO

CONFECÇÃO

CONSULTORIA

INFORMÁTICA

Bia BaBY: empresa de confecção de 
produtos para bebê precisa de represen-
tantes. Tel.: (11) 2507-5024/99619-7439 
- MANUEL. www.biababy.com.br

DIVERSOS

Brindes: personalizados agendas, ca-
netas, calendários, cadernos, blocos, es-
calímetros, pen drive mats tradicionais / 
ecológicos. Tel.: (11) 2157-8484
www.ythajaci.com.br

emBaLaGens: personalizadas sacolas 
plástico, papel, caixas e acessórios, material 
tradicional e ecológico, ótimas promoções. 
Tel.: (11) 2157-8484 - www.ythajaci.com

FUNDIÇÃO, CALDEIRARIA 
E ESTAMPARIA

soLda: consertos a frio, quebra e trinca 
em máquinas e motores a diesel em ferro 
fundido. Tel.: (11) 2621-9198 - (11) 99122-
0858 - GOMES

inspeção: predial laudo, manual do pro-
prietário. Tel.: (11)9.9528-7131
gervian@gmail.com

seGurança: do trabalho, laudos pericia 
e consultoria.Tel.: (11)9.9528-7131
gervian@gmail.com

manuaL: para construtoras, elaboração 
do manual do proprietário, nbr 14037/08.
Tel.: (11) 9.9528-7131/(13) 9.793-9291/
(13) 3317-5657 - gervian@gmail.com

meLHoria: de resultado, recuperação 
de empresa, planejamento financeiro, 
custo, formação preço, fluxo caixa, con-
sultoria. Tel.: (11) 3192-3979
diretoria@audint.com.br
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INFORMÁTICA

Quer anunciar?
Ligue 

0800 570 0800
ou procure um 
dos escritórios 

do SEBRAE-SP

Classificados

o sebrae-sp não se responsabiliza pelas 
informações disponibilizadas neste espaço publicitário.

o anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

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.

LiBras
Língua 

Brasileira 
de Sinais

INVENTOS

MARCAS E PATENTES

LOGÍSTICA

ORGANIZACIONAL

PROCURA REPRESENTANTES

oportunidade: de negócios - investi-
mento inicial zero, estamos nomeando 
ponto de atendimento.
Tel.: (11) 3771-3752
www.teclevendas.com.br

aBertura: alteração e encerramento 
de empresas, assessoria fiscal, trabalhis-
ta, contábil, MEI. Tel.: (11) 2989-4731
MÁRCIA - mdr.ass@uol.com.br 
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Saiba como fazer seus produtos
comércio

crédito

Busca por crédito entre pequenos empresários deve crescer até 40% em 2013, aponta o levanta-
mento feito pela Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE). Isso 
porque, diz a entidade, as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento agem de maneira 
anticíclica e intensificam a concessão de crédito em momentos de menor atividade econômica.

Caldo de cana vendido para o 
mundo. Em Alumínio, interior do 
Estado, o empresário Rafael Luques 
viu uma nova possibilidade para a 
garapa vendida nas barraquinhas. 
Resolveu engarrafá-la, transfor-
mando-a em um produto financei-
ramente rentável e com qualidades 
nutricionais reconhecidas. 

Uma boa mistura de visão empre-
endedora e de três anos de 
pesquisa permitiram à empresa 
Susten, fabricante da marca Kanaí, 
distribuir a bebida em vários 
Estados do Brasil e no mercado 
internacional.

A ideia de investir no caldo de 
cana surgiu quando um estran-
geiro amigo do empresário em 
visita ao Brasil provou o produto 
e quis levá-lo para a família, mas 
não pôde, pois a garapa estraga 
facilmente. Porém ele conseguiu 
engarrafar o caldo e conservá-
-lo. “É preciso acreditar nos 
sonhos”, diz Luques. O processo 
de produção foi desenvolvido em 
um ano com ajuda do Instituto 
de Tecnologia de Alimentos (Ital). 
Luques não revela o segredo, mas 
a bebida dura até oito meses. O 
caldo da cana é processado e colo-
cado em garrafas de vidro de 300 
ml. A fábrica tem capacidade de 
produzir até 1 milhão de unidades 
ao mês.

Para desenvolver seu projeto, 
Luques buscou ajuda do Sebrae-SP. 
“Antes de tudo, é preciso montar 
um plano de negócio”, enfatiza. 
A produção começou em julho 

do ano passado e foi pioneira no 
engarrafamento de caldo de cana 
sem aditivos nem conservantes. 

O empresário avançou as fron-
teiras do Estado e do País. “Os 
contatos começaram a surgir em 
todo o Brasil logo que lançamos o 
produto”, conta. A globalização do 
produto veio em seguida. A Susten 
já exporta para a Europa e negocia 
a venda na Ásia e na América 
do Norte. Também já manteve 
contatos com tradings para vender 
o produto no Oriente Médio e na 
África. “Atingir o mercado global 
não fazia parte dos nossos planos 
iniciais”, conta o empresário.

Luques diz que os novos mercados 
aumentaram a lucratividade da 
Susten e a exportação garante 
hoje 40% do faturamento. Mas 
deixa um alerta. “Nenhum passo 
deve ser dado sem avaliar o 
mercado. É preciso estar atento 
às mudanças, sempre trabalhando 
com persistência.”

Essa é a mesma opinião do 
consultor do Sebrae-SP, Vadson 
Bastos do Carmo. “A decisão de 
vender em novos mercados deve 
ser tomada apenas após um bom 
planejamento.” Ele diz que é preciso 
prospectar a região a ser traba-
lhada (clientes e concorrência), os 
representantes e distribuidores 
disponíveis, bem como a legislação 
local (impostos, taxas, normas, etc). 
Mesmo que a opção seja a venda 
pela internet, é preciso levar em 
conta todos os custos e normas 
pertinentes ao comércio eletrônico. 

Funcionários da linha de produção da Kanaí, marca de caldo de cana engarrafado

Divulgação
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É preciso 
acreditar nos 
sonhos e antes de 
tudo, montar 
um plano de 
negócios”

Rafael Luques, da Susten

chegarem a novos mercados

startups

O relatório da Startup Genome situa a cidade de São Paulo na 13ª posição dos locais mais 
propícios para startups no mundo. A primeira região é o Vale do Silício, seguido pela cidades 
de Tel Aviv, Los Angeles e Seattle.  O estudo foi realizado em parceria com a Telefónica Digital,  
pesquisadores da Universidade de Stanford e com a participação da Universidade da Califórnia.

“Enfim, faça uma avaliação de 
custo-benefício dessa nova região. 
Daí sim decida pela ampliação de 
mercado”, afirma.

Luques também aderiu ao 
Programa Sebrae Gestão da 
Qualidade (PSGQ) e tem novos 
projetos. Ele pretende expandir a 
marca abrindo filiais. O portfólio da 
Kanaí também será incrementado, 
oferecendo novas combinações do 
caldo de cana com limão, abacaxi, 
gengibre e maracujá.

empresas antigas de roupa nova

Uma nova visão do mercado foi o 
que levou a empresária Maria Inês 
Baccili de Luca às vendas fora do 
Estado de São Paulo. Proprietária 
de uma confecção de roupas há 
12 anos, pela primeira vez lançou 
mão de um investimento “pesado” 
no marketing de uma das suas três 
linhas de roupas infantis, a Ópera 
Kids. “Contratamos a Maisa, do SBT, 
para nossa campanha”, explica. 
A ação fez com que a empresa 
atingisse sua meta de vendas no 
varejo, agregando valor à marca, e 

despertasse o interesse de novos 
mercados consumidores. 

A Fikaben, dona da marca Ópera 
Kids, é uma das empresas que 
fazem parte do polo de confec-
ções infantis de Tietê e Cerquilho, 
na região de Sorocaba, interior 
do Estado, que tiveram um acom-
panhamento do Sebrae-SP, pelo 
Plano Melhoria da Competitividade 
(PMC) – neste ano, uma parcela 
destas empresas começa ser 
atendida pelo Agente Local de 
Desenvolvimento (ALI). Maria Inês 
mudou sua estratégia. Segundo 
ela, a empresa vendia 80% da sua 
produção no atacado. Os investi-
mentos fizeram as vendas equipa-
rarem entre atacado e varejo. “O 

nosso olhar mudou. Não queremos 
apenas ser um fabricante de 
roupas, mas sim ser uma marca de 
roupas”, diz. Hoje, investe mais na 
distribuição em outros Estados do 
Sudeste, Sul e Nordeste (na Bahia), 
além de criar uma loja virtual no 
site da empresa.

No mesmo polo de confecções, 
há 24 anos, o empresário Edison 
Aparecido Landucci diz que olhar 
para a empresa e para o mercado 
é fundamental. “As dificuldades se 
sucedem. Temos de buscar cons-
tantemente a inovação”, completa. 
Com duas linhas de roupas infantis, 
vende para cerca de dez Estados, 
do País. Segundo ele, o melhor 
conselho para os empresários 
que começam a investir em novos 
mercados é pesquisar sempre. 
“Extrair informações, tanto da 
região onde vai atuar como do 
representante comercial, é o 
primeiro passo”, afirma.

Segundo o consultor do Sebrae-SP, 
Reinaldo Messias, o representante 
comercial deve ser regularizado, 

aLi
Agentes Locais de Inovação fazem 
diagnóstico completo de estágios 
de inovação da MPE, propondo 
oportunidades de melhoria para 
tornar sua empresa mais compe-
titiva. Acompanhamento do ALI 
(bolsistas do CNPQ capacitados 
pelo Sebrae) e por consultor do 
Sebrae, por até dois anos, sem 
custos.

pmc
O Plano Melhoria da 
Competitividade (PMC) foi aplicado 
no Polo de Confecções de Roupas 
Infantis de Tietê/Cerquilho. O 
consultor Geraldo José Melare diz 
que os resultados foram expres-
sivos nas três principais frentes de 
ação: Como fornecer no Ciclo Curto; 
Como se aproximar do consumidor 
e Como integrar a cadeia de valor.

psGQ
O Programa Sebrae Gestão da 
Qualidade (PSGQ) é uma inicia-
tiva voltada para a implantação 
do Sistema de Qualidade Total 
nas empresas, cuja metodologia 
contempla também a realização 
de cursos, palestras, treina-
mentos, diagnósticos empresa-
riais e consultorias às empresas 
participantes.

Já pensou na possibilidade de um 
e-commerce para atender outros 
Estados? Consulte a cartilha em 

http://sebr.ae/sp/jnmais234

pois é uma atividade profissional 
regulamentada - é possível consultar 
o conselho estadual onde irá atuar. 
Esse profissional deve entender do 
produto a ser vendido e ter uma 
carteira de clientes comprovada. 
“Também é bom certificar-se que 
ele não atenda o seu concorrente”, 
diz. Mantenha-o informado sobre 
sua empresa, disponibilize material 
promocional e tudo o que for neces-
sário para facilitar o seu acesso aos 
clientes potenciais. “O aumento 
contínuo de vendas deve ser estimu-
lado, mas não tire o olho do estoque. 
Tenha sempre atenção para não 
cair no erro de vender muito e não 
entregar nos prazos ou com a quali-
dade não recomendada”. 

Os empresários são unânimes em 
afirmar que não existe um tempo 
certo para chegar a novos mercados. 
Mas avisam: não há começo sem 
metas, nem sucesso sem um bom 
plano de negócios. Para quem não 
quer desafios, o investimento em 
pesquisa de mercado ou de profis-
sionais habilitados a revenderem os 
produtos é o melhor negócio.

http://sebr.ae/sp/jnmais234
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agenda
de tributos

Faça o download gratuito da agenda de cursos, palestras 
e oficinas do Sebrae-SP em todo o Estado. 
Confira: http://sebr.ae/sp/agenda

ela terá prioridade, desde 
que o contrate para fazer o 
registro. Após o pagamento, 
encerram-se os contatos e o 
serviço nunca é feito.

Os Microempreendedores indi-
viduais (MEIs) têm sido alvo 
do golpe do boleto. Cobranças 
indevidas com a exigência de 
filiação a uma entidade de classe 
chegam aos MEIs. Porém, os 
únicos pagamentos obrigatórios 
a essa categoria são relativos a 
tributos (INSS, ICMS e ISS).

Em caso de dúvida, o Sebrae-SP 
está à disposição para orientar 
os empreendedores, basta ligar 
para 0800 570 0800.

informe-se

INPI alerta para golpe do boleto

microempreendedor individual (mei)

20/09

recolhimento em valores fixos mensais. Último dia para o pagar 
DAS referente agosto/13.

simPLes nACionAL (me / ePP)

13/09

diferencial de alíquota de icms devido pelas empresas optantes 
pelo Simples referente às aquisições de produtos de outros 
Estados realizadas no mês de agosto de 2013. 

20/09

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. 

30/09

ir – Ganho de capital das empresas optantes pelo simples nacional. 
IR incidente sobre os ganhos de capital (lucros) obtidos na alienação 
de ativos de agosto/13. (DARF comum - 2 vias - código 0507).

20/09

inss (simples nacional – AneXo iV). Contribuição Previdenciária 
calculada sobre o total da folha de pagamento, bem como dos 
valores retidos. Recolhimento referente a agosto/13.

Lucro presumido. Último dia do mês seguinte à apuração do trimestre.

irpJ – imposto de renda da pessoa Jurídica. Último dia do mês 
seguinte à apuração do trimestre. Recolhimento trimestral. Meses: 
Abril, Julho, Março e Janeiro.

csLL – contribuição social sobre o Lucro Líquido. Recolhimento 
trimestral. Meses: Abril, Julho, Março e Janeiro.

20/09

inss. Calculado sobre o total da folha de pagamento, bem como 
dos valores retidos. Referente a agosto/13. 

25/09

pis/pasep Faturamento. Contribuição com base no faturamento 
de agosto. Código Darf: 8109 - Alíquota: 0,65%. 

Cofins faturamento. Base: faturamento de agosto/13. Pagamento 
até o 25º dia do mês subsequente. Código DARF das empresas em 
geral: 2172 - Alíquota: 3%. 

obrigações diversas

06/09 

FGts. Recolhimento relativo a agosto 2013. Antecipa-se caso não 
haja expediente bancário no dia.

caGed. Envio ao Min. do Trabalho da relação de admissões, 
transferências e demissões de empregados ocorridas no mês de 
agosto/13.

13/09

inss. Contribuintes Individuais, facultativos e empregadores domésticos. 

20/09

inss. Produtor Rural (pessoa física e jurídica) e Retenção de 11% na 
Fonte (Cessão de mão-de-obra). 

10/09

Gps – Guia de recolhimento da previdência social. Entrega, 
contrarrecibo, da cópia da GPS, referente ao recolhimento de 
agosto/13, ao sindicato representativo da categoria profissional. 

20/09

imposto retido na fonte. Descontado dos pagamentos do trabalho 
assalariado, sem vínculo empregatício e a outras pessoas jurídicas.

Quinzenalmente

Contribuições PIS/COFINS/CSLL Retidas na Fonte.

Empresários devem ficar 
atentos a mais uma variação 
do golpe do boleto. Desta vez, 
é o nome do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(INPI) que tem sido usado 
para cobranças irregulares. 
O alerta é do próprio INPI. A 
estratégia para ludibriar os 
empresários é quase sempre a 
mesma: aproveitar a desinfor-
mação para receber por taxas 
e serviços inexistentes.

Para não cair no golpe, basta 
não pagar eventuais boletos 
que chegarem em nome do 
INPI. Todas as taxas cobradas 
pelo órgão são feitas por meio 
da Guia de Recolhimento da 
União (GRU), que o próprio 
usuário imprime no portal da 
entidade (http://www.inpi.gov.
br). Quaisquer outros boletos 
são falsos ou indevidos.

“O INPI não tem represen-
tantes, não liga para ninguém 
avisando sobre marcas e 
não envia boletos”, explica 
o presidente da Comissão 
de Conduta do Agente da 

Site do INPI traz em sua página principal aviso sobre ação de golpistas por meio do envio de falsos boletos

Veja matérias que saíram 
na imprensa sobre 

o assunto em 
http://sebr.ae/sp/jnmais234

Propriedade Industrial, do 
INPI, Luiz Otávio Beaklini.

Outra forma comum de fraude 
é a cobrança em nome de 
uma associação ou publi-
cação. São enviados boletos 
como Publicação das Marcas, 
Associação dos Inventores, 
Associação Nacional, Cadastro 
Nacional, Anuário, Boletim 
Federal, Federação Brasileira, 
Edição Anual, Edição Nacional, 
Publicação Federal, etc. Todas 
essas taxas não são oficiais e 
não devem ser pagas. Segundo 
o INPI, essas entidades “não 
têm qualquer vínculo com o 
INPI e suas eventuais publica-
ções não possuem valor legal”.

Quando o golpe ocorre por 
telefone, na maioria das 
vezes, os falsários procuram 
empresas que não registraram 
sua marca no INPI. Assim, a 
vítima recebe uma ligação de 
um suposto representante do 
órgão. Durante a conversa, 
ele explica que recebeu um 
pedido de registro de marca 
igual à da vítima, mas diz que 

http://sebr.ae/sp/agenda
http://sebr.ae/sp/jnmais234

