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Dona de um ateliê de semijoias e acessórios, a empreendedora Renata Colsato se vale das dicas do programa Inova Loja para tornar o estabelecimento mais atrativo e multiplicar o faturamento 

Investir na capacitação 
dos colaboradores só 
traz vantagens

Empresa, cliente e funcionários 
ficam satisfeitos, como atesta 
Danielle Malmonge (foto), 
proprietária do restaurante 
Filé Mignon’ge. O desafio é 
identificar quais profissionais 
devem ser treinados
página 4

Facebook é útil para os negócios e 
para o relacionamento com clientes
rede social é importante aliada das 
marcas, desde que usada corretamente

página 15

Aplicativos móveis 
(e gratuitos) ajudam 
na gestão empresarial
A partir de um smartphone 
ou tablet é possível controlar 
indicadores, organizar 
compromissos e compartilhar 
documentos, como faz Daniel 
Galvão (foto), da Mango Digital. 
Tudo isso sem abrir mão 
da segurança
página 16

Banho de loja na loja
Visual atrai clientes e aumenta vendas. Conheça as ferramentas do Sebrae-SP que orientam sobre layout | páginas 10 e 11

Sua ideia preenche os requisitos 
de um bom empreendimento?
responda às perguntas do canvas e 
descubra a viabilidade

página 12

Farmacêutica passa 
de estagiária a dona 
do estabelecimento 
Com a ajuda do programa Agentes 
Locais de Inovação (ALI), Angela 
Carminato Fernandes (foto) comanda  
a expansão da Flor e Ser, em Bauru 
página 23

Projeto Empreender 
fortalece negócios

Parceria do SEBRAE com associações 
comerciais de Bauru envolve 
empresários dos ramos de comércio, 
serviços e agricultura
página 24
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A força do pequeno 
empresário formalizado 
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) já são responsáveis por um quarto da economia de Bauru

riada em 2008, a figura jurídica 
do Microempreendedor Indivi-

dual (MEI) possibilitou a formalização 
de aproximadamente 5 milhões de 
negócios em todo o País nos últimos 
anos. Em Bauru, a modalidade teve os 
primeiros registros a partir de 2009 e, 
segundo o Portal do Empreendedor, a 
cidade conta com 11,6 mil MEIs – o que 
representa um quarto do total de em-
presas registradas no município. 

Atento a esse cenário, o Escritório 
Regional do Sebrae-SP em Bauru se 

prepara em 2015 para oferecer uma 
série de capacitações voltadas a esse 
público. Gerente do ER do Sebrae-SP 
em Bauru, Milton Debiasi explica que 
o “boom” de formalizações se deve à 
série de benefícios a que os MEIs têm 
direito. “Além dos previdenciários, 
como auxílio-doença e licença-mater-
nidade, eles têm mais acesso a crédito 
e a vantagens por ter o CNPJ, como a 
possibilidade de emitir nota e com-
prar no atacado”, destaca. 

Para se tornar um MEI, o empresá-
rio deve ter, no máximo, um funcio-
nário (que receba até um salário mí-
nimo ou o piso da categoria), faturar 
até R$ 5 mil por mês e não ser dono 
ou sócio de outro negócio. A ativida-
de da empresa deve se enquadrar no 
Simples Nacional. O imposto, unifi-
cado, gira em torno de R$ 40 por mês 
e é necessário fazer anualmente uma 
declaração de faturamento.

Essas condições caíram como uma 
luva para Sandra Regina Souza Lima. 
Em junho de 2014, ela abriu a Mimo 
de Chocolate, revenda de doces sem 
lactose. “Percebi que esse tipo de pro-
duto está em ascensão e possui uma 
demanda crescente”, afirma. Forma-
da em Administração, ela procurou 
orientações do Sebrae-SP e já está 
expandindo o negócio. “O Sebrae-SP 
foi mais importante que a faculda-

de. Por meio das consultorias, desen-
volvi principalmente a parte de ne-
tworking. Comecei com apenas uma 
loja virtual, mas fiz parcerias com 
outros pontos de venda e, agora, estou 
inaugurando uma loja física em mi-
nha casa”, conta.

Quem também optou pela modali-
dade foi o designer Renato Rodrigues 
de Almeida. Prestador de serviços 
como freelancer, ele passou a ser MEI 
quando abriu a empresa Reutiliza. 
“Comecei o negócio porque o mercado 
me cobrava a emissão de notas. Como 
MEI, pude conhecer várias ferramen-
tas do Sebrae-SP que me ajudaram na 
administração da empresa”, afirma.

Sandra Lima iniciou a Mimo de Chocolate em busca
de independência e já está expandindo o negócio

SAIbA MAIS

O Sebrae-SP oferece um pacote de oficinas com o objetivo de apresentar 

ferramentas para o Microempreendedor Individual gerenciar e aprimorar

o seu negócio. São seis temas:

Informações sobre como participar pelo telefone (14) 3234-1499.

• SEI Controlar o Meu Dinheiro;

• SEI Planejar;

• SEI Empreender;

• SEI Unir Forças para Melhorar;

• SEI Vender;

• SEI Comprar.

Para atender a esse público, o ER 
do Sebrae-SP em Bauru realizou 36 
palestras de apresentação da figu-
ra jurídica do MEI e mais 25 ofici-
nas do pacote SEI, que apresenta 
soluções no gerenciamento do ne-
gócio para quem opta pela modali-
dade [leia mais no quadro abaixo]. 
Para 2015, estão previstas 36 pales-
tras de apresentação, 30 oficinas 
SEI e mais oito capacitações para 
explicar, passo a passo, o que o em-
preendedor precisa fazer para es-
tar dentro da lei. Para informações 
sobre datas de realização dessas 
atividades e inscrições, ligue para 
(14) 3234 -1499. 
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Inspiração  
de cabeceira

Os InOvadOres 
(COmpanhIa das Letras)
A obra de Walter Isaacson 
conta a história das pessoas 
que criaram o computador 
e a internet, passando pelas 
principais inovações das últimas 
décadas – do transístor ao 
microchip, do software livre à 
tela de toque.

LInguagem COrpOraL
(edItOra vOzes)
O livro de Carol Kinsey Goman 
mostra como a linguagem 
corporal impacta a capacidade 
dos líderes em negociar, 
administrar a mudança, 
estabelecer a confiança,  
projetar o carisma e promover  
a colaboração. 

mItOs COrpOratIvOs
(pOrtfOLIO-penguIn)
Um título de MBA, de fato, faz 
diferença no longo prazo? Para 
o autor, Jorge Duro, a resposta 
negativa é a mais provável, uma 
vez que as relações humanas 
cobrem um número muito 
grande de variáveis que não são 
ensinadas em salas de aula. 

 São Paulo abriga aproximadamente 2,2 mi-
lhões de micro e pequenos negócios. Juntos, 
geram quase 9 milhões de empregos formais e 
25% do Produto Interno Bruto (PIB). Além dos 
indicadores socioeconômicos, pesquisa do 
Sebrae-SP (“O Céu e o Inferno do Empreende-
dorismo”) mostra que os donos dessas empre-
sas computam como ponto positivo ao ato de 
empreender a realização de um sonho: fazer o 
que gosta e a autonomia. Este é o céu.

Entretanto, o céu nem sempre está azul. 
Desde o primeiro dia de atividade, empresá-
rios passam a conviver com aquilo que defi-
nem como o “inferno”: excesso de tributos e 
burocracia, instabilidade financeira, insegu-
rança quanto ao futuro do negócio e pressão 
por todos os lados.

Essa é a realidade com a qual nos depara-
mos em nossos pontos de atendimento pre-
senciais e remotos: paulistas que procuram o 
Sebrae-SP para aprimorar a gestão de proces-
sos e de produtos, além de ampliar mercados. 

Ao assumir a presidência do Conselho Delibe-
rativo para o quadriênio 2015-2018, abraçamos 
o compromisso com a eficiência e com o desen-
volvimento de novos caminhos, para que pos-
samos, mais do que realizar metas, apoiar efe-
tivamente o crescimento desta gente que quer 
empreender, inovar e transformar. Por isso, nes-
te ano devemos promover 700 mil atendimentos 
em consultoria e treinamento. E nosso Jornal de 
Negócios trará cada vez mais orientações pre-
ciosas para a melhoria da gestão.

Este pacto abrange também a melhoria do 
ambiente para empreender. Vamos redobrar 
os esforços para garantir a simplificação de 
procedimentos burocráticos e a desonera-
ção tributária, bem como o acesso a inova-
ção e financiamento. 

Temos grandes desafios a enfrentar. Contudo, 
isso não nos intimida; ao contrário, é o impulso 
para construir novos caminhos e vencer. Afinal, 
como bons brasileiros, não desistimos nunca. 

Boa leitura!

Paulo skaf, 

Presidente do Conselho Deliberativo  

do sebrae‑sP

Eficiência a 
serviço das 
pequenas

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

sped contábil

A receita federal está recebendo até julho a escrituração Contábil digital 
(eCd) de micro e pequenas empresas que tenham optado pela tributação 
em Lucro Presumido no ano-exercício de 2014. As MPes que estão 
cadastradas no Simples Nacional estão dispensadas. o Sped Contábil, 
como também é conhecido, é a relação dos fatos contábeis contados  
a partir de 1º de janeiro de 2014.
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nvestir na capacitação dos funcio-
nários é um ganha-ganha. Colabo-

rador, empresa e cliente saem satisfei-
tos. O primeiro ganha conhecimento, 
que se reflete na melhoria da qualida-
de dos produtos da segunda, que, por 
consequência, agrada ao terceiro. “In-
vestir no conhecimento dos funcioná-
rios é investir no desenvolvimento da 
própria empresa”, resume o consultor 
do Sebrae-SP Fábio Gerlach. 

O desafio para os empreendedores 
é identificar quais profissionais de-

Ganho para todos 
Investir na capacitação dos colaboradores ajuda a mantê-los motivados, 
reduz a rotatividade e melhora a qualidade de produtos e serviços

aprender o que é passado nas aulas”, 
explica.

O treinamento da equipe do Filé 
Mignon’ge não deve parar por aí. 
Danielle já planeja novas capacita-
ções, mas, antes, programa obter um 
diagnóstico a partir do olhar de uma 
empresa de recursos humanos, a ser 
contratada para acompanhar como 
os funcionários trabalham e o que 
pode ser melhorado. “Estou checan-
do a competência da empresa antes 
de fechar contrato”, afirma Danielle.  
Gerlach apoia a ideia da empresária 
e recomenda, inclusive, consultar ou-
tros clientes que o prestador de servi-
ço já tenha atendido. 

Capacitação não se traduz apenas 
em cursos. O consultor destaca que 
também há outras formas, mais sim-
ples e econômicas – e nem por isso me-
nos eficazes –, como colocar os mais 
novos de casa ao lado dos mais expe-
rientes. Contudo, Gerlach recomenda 
que a escolha seja feita de acordo com 
o ramo da empresa. “Na indústria e 
no agronegócio, os cursos têm mais 
importância por envolver técnicas e 
padrões a serem cumpridos. No co-
mércio, a lógica não se aplica”, diz o 
consultor, lembrando que, para os lo-
jistas, é mais importante conhecer o 
mercado e visitar outras lojas.

Uma tática interessante para po-
tencializar o aprendizado, principal-
mente no comércio, é associá-lo a al-
guma recompensa financeira, como 
comissão por vendas ou algum outro 
benefício. “Um ambiente agradável 
mantém o funcionário mais tempo no 
mesmo emprego. Pouca rotatividade 
evita que o investimento em treina-
mento se perca com a saída do colabo-
rador”, garante o consultor.

I vem ser treinados e se certificar de 
que a capacitação resultou em melho-
rias para a empresa. Gerlach orien-
ta selecionar a pessoa que receberá 
treinamento a partir dos seguintes 
critérios: capacidade de liderança, co-
nhecimento do negócio, repasse das 
informações para o time e total con-
fiança do dono. “O escolhido precisa 
ser um exemplo entre os demais, caso 
contrário, não conseguirá transmitir 
as informações de maneira satisfató-
ria para a equipe”, explica Gerlach.

mpes da américa latina registram alta informalidade

dados da organização internacional do Trabalho (oiT) apontam que a taxa de 
emprego informal entre micro e pequenas empresas da América Latina é de 
60%, superando a taxa de informalidade no mercado de trabalho, que é de 47%. 
No Brasil, entretanto, empresas com até dez empregados reduziram o índice de 
55,8%, em 2006, para 46,9%, em 2012. As MPes representam 99% das empresas 
nacionais e são responsáveis por 25% do PiB. 

Danielle Malmonge aposta na capacitação dos funcionários para implementar melhorias no restaurante Filé Mignon’ge
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Foi o que fez a proprietária do res-
taurante Filé Mignon’ge, de Bauru, 
Danielle Aparecida Prado Malmon-
ge. Formada em Administração de 
Empresas, ela buscou capacitação 
para entender melhor o segmento 
de alimentação fora do lar. No últi-
mo curso que fez, o Programa Ali-
mentos Seguros (PAS), levou junto a 
cozinheira mais antiga do estabele-
cimento. “Eu a chamei por ser uma 
pessoa de confiança, estar há mais 
tempo na casa e ter facilidade para 
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com 31 anos, felipe fioravante co-
manda o ifood, site que permite 
pedir comida pelo computador ou 
pelo aplicativo de celular, que do-
mina 80% do mercado brasileiro 
de delivery online. recentemente, 
o ifood se fundiu com o restauran-
teweb e adquiriu os concorrentes 
papa rango e alakarte, somando 
mais de 5 mil restaurantes filia-
dos e meio milhão de pedidos por 
mês. para 2015, a meta é alcançar 
um milhão de pedidos por mês.

Como nasceu o iFood?
Eu cursava Administração de Empresas 
na Universidade de São Paulo quando 
ajudei o Patrick [Sigrist], do Disk Cook, a 
criar o iFood. Um ano e meio depois de 
formado, recebi o convite para retornar 
ao projeto com a proposta de participa-
ção no negócio caso batesse algumas 
metas. Em 2011, decidimos tornar o 
iFood independente.

Qual foi o maior desafio  
no início do iFood?
Todos os possíveis: desde montar equi-
pe com pouco dinheiro a convencer as 
pessoas a embarcar no projeto. Além 
disso, aprender a lidar com investido-
res, pois tivemos contato com eles des-
de o começo. 

Como convenceu as pessoas a 
utilizar um serviço novo?
Quem usava o pedido online gosta-
va. O desafio era tornar o aplicativo 
conhecido por um número maior de 
pessoas. Aos poucos, fomos conven-

CEO do iFood fala sobre o mercado de delivery e os desafios de empreender 

30% dos inadimplentes não sabem o valor de suas dívidas

o igeoc, instituto que reúne as principais recuperadoras de crédito 
do Brasil, revelou que 30% dos inadimplentes, ou 16,5 milhões de 
consumidores com contas em atraso, não sabem o valor de suas dívidas. 
desse total, em torno de três milhões não sabem para quem devem.  
A pesquisa ouviu 110 mil pessoas, entre inadimplentes e pagadores.
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tar é muito caro e a estrutura burocrá-
tica é muito pesada. O País tem pouca 
cultura de empreendedorismo.

Com a sua experiência, quais dicas 
você dá aos novos empreendedores?
Não desista fácil. Abrir uma empresa 
é como ter um filho, você precisa acre-
ditar e entrar de cabeça no negócio. 

Existe alguma coisa  
da qual você se arrepende  
ou voltaria atrás se pudesse?
Fizemos muita besteira e erramos 
bastante, mas faz parte do processo, 
não mudaria nada. É uma curva de 
aprendizado.

cendo as pessoas a participar. Usamos 
ferramentas online para divulgar o 
produto, pois quanto mais atraíamos 
clientes, mais dinheiro conseguía-
mos e aumentávamos os investimen-
tos. Hoje, o gasto com divulgação é de 
R$ 1,5 milhão por mês.

Recentemente o iFood fundiu  
as operações com o RestauranteWeb 
e adquiriu dois concorrentes: 
Alakarte e PapaRango. Sobra espaço 
para crescer?
Sabemos a importância da escala. 
Precisamos de milhões de pedidos 
por mês para ser rentável e fusões e 
aquisições fazem parte dessa estraté-

gia. Estamos sempre olhando todas as 
oportunidades de expansão, sejam or-
gânicas, sejam por aquisições. 

Qual é o próximo passo? 
Unificar as plataformas para ter 
toda a base de restaurantes em um 
só lugar. Também queremos aumen-
tar o conhecimento da marca iFood, 
com uma divulgação mais agressi-
va, e aumentar a cobertura para ou-
tras cidades.

Quais são os maiores desafios para 
se empreender no Brasil?
Milhares. É difícil fazer negócio no 
Brasil. A legislação não é clara, contra-

Comida a um toque
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Temporada 
o ano todo
Diversificação da linha de produtos e relacionamento com o cliente 
são a chave para lidar com a sazonalidade 

o volume vendido nos anos anteriores 
para ter uma noção do quanto pode 
oscilar. Caso seja novo nesse mercado, 
avalie a concorrência para não ter de 
fazer saldões ao fim da estação”, expli-
ca o consultor.

Para driblar a menor procura pelos 
produtos durante os meses mais frios, 
Henry Caus, franqueado de duas lojas 
dos Los Paleteros, em Sorocaba, ofere-
ce descontos para os itens que saem 
menos. Ele conta que os meses de de-
zembro a março compõem a alta esta-
ção para a venda das paletas (produ-
tos inspirados nos picolés mexicanos, 
feitos à base de frutas e bem maiores 
que os picolés comuns). Fora da tem-
porada, as vendas caem em torno de 
10%, chegando a 40% nas semanas 
mais geladas do ano. “Oferecemos 
descontos em produtos que saíram 
menos do que o esperado”, explica 
Caus. Ele diz que, no frio, a clientela 
busca os produtos recheados, que têm 

um apelo maior como sobremesa, e 
não como sorvete. 

Adaptar os volumes de compras à 
sazonalidade também é importante 
para a sobrevivência do negócio na 
baixa temporada, para não deixar di-
nheiro parado na forma de estoque. 
Ele conta que, no verão, a câmara fria 
de armazenamento é abastecida duas 
vezes por semana. Fora da alta tem-
porada, isso acontece apenas uma vez 
por semana. 

O relacionamento com o cliente 
também contribuiu para melhorar 
o faturamento. A Acqua Salina, por 
exemplo, tem mais de 120 mil pessoas 
cadastradas no site e investe no atendi-
mento personalizado. “Muitas vezes, a 
pessoa vê uma peça em algum desfile e 
pede na loja. Anotamos e encomenda-
mos com as marcas parceiras”, explica 
Ribeiro, destacando que isso colabora 
para fidelizar o cliente mesmo fora do 
pico de venda do carro-chefe. 

Foi a partir daí que a confecção passou 
a fabricar artigos femininos e mascu-
linos na linha passeio, além de vender 
produtos de outras marcas, também 
de moda casual. “Começamos a fazer 
produtos de qualidade e parcerias 
com grandes marcas. Isso muda a per-
cepção do cliente em relação à empre-
sa”, explica o proprietário da Acqua 
Salina, Christian Ribeiro. 

Essa mudança de percepção favo-
rece a lembrança da marca mesmo 
na baixa temporada. “Nossos clientes 
também viajam para o Nordeste, onde 
é verão o ano todo, e essas vendas aju-
dam a compor a receita fora da alta 
temporada”, afirma Ribeiro. A estraté-
gia está rendendo resultados. Atual-
mente, meses como setembro, outubro 
e novembro chegam a registrar vendas 
equivalentes a 70% dos meses de verão. 

Entretanto, não basta simplesmente 
aumentar a oferta de produtos. Deve-
-se analisar quais deles serão adicio-
nados ao portfólio sem causar estra-
nhamento ao consumidor. “Faça uma 
pesquisa, desenvolva um piloto por 
algumas semanas ou converse com os 
clientes. São algumas formas de evitar 
prejuízo”, explica Carrer. Ele destaca a 
importância de se realizar testes, lem-
brando que o conhecimento de merca-
do só vem com experimentações.

A estratégia serve para minimizar 
as quedas durante a baixa temporada, 
afinal, o carro-chefe da empresa con-
tinuará sendo um produto sazonal. 
Também é preciso estar preparado 
para o aumento nas vendas. “Compare 

xistem períodos do ano em que 
as vendas de certos produtos au-

mentam em razão de uma data es-
pecífica, como ovos de chocolate na 
Páscoa e panetones no Natal; ou por 
serem temporais, como chocolate 
quente no inverno e sorvete no ve-
rão. Mas, o que fazem, por exemplo, 
os fabricantes de moda praia, sorve-
te e bronzeador fora da estação mais 
quente do ano?

Para não virar refém de um item 
sazonal, a dica é diversificar. “Um de-
terminado produto sazonal não deve 
ser a única fonte de renda do negó-
cio”, recomenda o consultor Gustavo 
Carrer, do Sebrae-SP. Foi o que fez a  
Acqua Salina, confecção e loja que tem 
a moda praia como carro-chefe, sem 
abrir mão de outros itens no portfólio. 

A diversificação veio a partir de 
2008, justamente para minimizar o 
risco da sazonalidade: na baixa tem-
porada, a receita não correspondia a 
um dia de vendas no verão, colocando 
em xeque a sobrevivência do negócio. 

empresa familiar cresce mais no brasil

empresas familiares brasileiras se destacaram em relação aos seus pares mundiais.  
É o que revela estudo da PwC, que aponta que 79% das companhias familiares nacionais 
cresceram no último ano, enquanto, globalmente, o índice é de 65%. Mas, apesar do bom 
resultado, o estudo revela que a inovação e a atração de profissionais qualificados ainda  
são consideradas grandes desafios. foram ouvidas 2,4 mil pessoas em mais de 40 países.

DEVE-SE AnAlISAr 
qUAIS PrODUTOS 

SErãO ADICIOnADOS 
AO POrTFólIO 
SEM CAUSAr 

ESTrAnhAMEnTO  
AO COnSUMIDOr

E
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Henry Caus, da Los Paleteros, dribla a sazonalidade com regulação do estoque e descontos

pequenos terão acesso facilitado às compras públicas

A nova Lei Complementar nº 147 pretende descomplicar a entrada de empresários 
de micro e pequenos negócios em um mercado estimado em r$ 500 bilhões.  
As MPes que entrarem na disputa de compras governamentais terão benefícios 
como a regularização fiscal tardia e o empate fictício, que dá preferência aos 
pequenos empreendedores mesmo com preços até 10% mais altos.

lecimento, melhorar o visual e aumen-
tar o potencial da loja. A plataforma 
orienta sobre aspectos como ilumina-
ção, acessibilidade e organização. 

O Sebrae-SP também disponibili-
za a loja Modelo Itinerante, montada 
sobre uma carreta que percorre o Es-
tado de São Paulo convidando os lo-
jistas a conhecer os principais concei-
tos e tendências do varejo, incluindo 
tecnologias de ponta à disposição do 
segmento, como as etiquetas por ra-
diofrequência (rFID, do inglês radio-
-Frequency Identification).

nesse campo, a mais recente inicia-
tiva do Sebrae-SP é a loja Modelo fixa, 
inaugurada em outubro no bairro do 
Brás, região central de São Paulo. Em 
um só local, os lojistas têm acesso a 
técnicas e tecnologias, em um forma-
to inovador que une teoria e prática. 
nesta edição, o Jornal de Negócios 
detalha essas ações, na expectativa de 
contribuir com orientações para mi-
lhares de pessoas que escolheram o 
setor de varejo para empreender. 

 Um bom produto e preço interes-
sante não são suficientes para garantir 
as vendas. É necessário também atrair 
o cliente para o estabelecimento e ga-
rantir a ele uma experiência de compra 
agradável. O que pouca gente sabe é 
que existem técnicas para isso, afinal, a 
vitrine é o cartão de visitas da loja e a for-
ma como os produtos estão dispostos 
internamente influencia na locomoção 
do consumidor e, consequentemente, 
na visibilidade dos produtos – aumen-
tando (ou não) as chances de venda. 

Deve-se garantir uma formatação 
adequada à loja, que valorize a exposição 
do produto, facilite o trânsito do cliente e 
torne a ambientação atrativa, capaz de 
proporcionar a experiência sensorial, na 
qual todos os sentidos do consumidor 
são provocados no ato da compra. 

Essas técnicas estão à disposição 
dos varejistas por meio de algumas 
ações do Sebrae-SP. no ambiente vir-
tual, ele encontra o Inova loja, uma 
ferramenta gratuita que ensina a apro-
veitar ao máximo o espaço do estabe-

Cliente 
cativo

Bruno Caetano,  

diretor‑superintendente do sebrae‑sP

 @bcaetano

 bcaetano@sebraesp.com.br

  www.facebook.com/bcaetano1
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olocar a pessoa certa no lugar 
certo é o grande desafio dos ges-

tores, especialmente dos responsáveis 
pelas áreas de seleção e de recruta-
mento de pessoal. Como garantir a 
contratação da pessoa adequada?

A dica dos consultores é para que 
o trabalho comece antes mesmo de a 
vaga ser aberta: mapeie todos os car-
gos da empresa, definindo as tarefas 
de cada um e o perfil de quem de-
sempenhará as funções. Com a vaga 
aberta e ciente do que ela exige, o 
gestor ou recrutador deve divulgá-la 
no maior número de canais possível, 
para potencializar o alcance. “É inte-
ressante divulgar em jornais, em fer-
ramentas online e, principalmente, 
em redes sociais. Hoje, muitas empre-
sas divulgam vagas em suas páginas 
no Facebook”, indica o consultor do 
Sebrae-SP, Daniel Palácio. 

Escolhidos os candidatos que parti-
ciparão do processo, Palácio recomen-
da que o recrutador não faça apenas 
um teste. “Se a seleção tiver apenas 
uma fase, é mais fácil de ser engana-
do pelo entrevistado. Então, proponha 
algo por escrito para averiguar as ap-
tidões dele para a função, além da en-
trevista”, afirma. 

Assim como o recrutador precisa 
identificar a pessoa ideal para o car-
go, o candidato quer mostrar que é o 
melhor para a função. “Leia o currícu-

lo do candidato, verifique a presença 
dele nas redes sociais e tire todas as 
dúvidas antes da tomada de decisão”, 
orienta o consultor.

A escolha do canal de divulgação da 
vaga também deve obedecer ao perfil 
do cargo. A Jogá Pesca, fabricante de 
acessórios para pesca localizada em 
Matão (SP), recorre ao Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT) para 
buscar candidatas a costureira, função 
que corresponde a 60% do total de fun-
cionários da empresa. O gerente-geral 
da companhia, Leandro Borela, explica 
que, para cada vaga aberta, o processo 
de seleção analisa dez candidatas. 

Com os currículos em mãos, Borela 
busca referências nas empresas an-
teriores e verifica o perfil nas redes 
sociais. Ele reclama da falta de pa-
dronização dos currículos. “Em prati-
camente 90% deles falta algum tipo 
de informação, seja o período em que 
permaneceu no emprego anterior, seja 
alguma experiência”, afirma Borela.

Nem sempre o candidato mais 
preparado é a melhor escolha para a 
vaga. Daí a importância da descrição 
do perfil da pessoa ideal para cada um 
dos cargos da empresa. “Muitas vezes, 
o melhor candidato não combina com 
o perfil da empresa, tem personali-
dade muito forte ou não sabe traba-
lhar em equipe. É mais conveniente 
dispensá-lo e preservar o ambiente de 
trabalho”, conclui.

Leandro Borela, da Jogá Pesca, usa unidade do PAT para 
preencher vagas de costureira

nEM SEMPrE O 
CAnDIDATO MAIS 
PrEPArADO É A 

MElhOr ESCOlhA 
PArA A VAGA

Um bom currículo 
é só o começo 
A seleção de candidatos é um desafio para gestores e recrutadores. Para facilitar, mapeie 
todos os cargos da empresa 

C

desafios logísticos são mapeados pelo ibge 

o Mapa de Logística dos Transportes do instituto Brasileiro de geografia e estatística  
(iBge) mostra que as rodovias têm uma forte predominância sobre os outros modais  
no País, com 61% do transporte de carga, e estão concentradas na região Centro-Sul,  
com destaque para São Paulo. o mapa é o primeiro documento a reunir a localização  
de todos os modais de transportes e infraestruturas para a distribuição de mercadorias, 
como terminais alfandegados e armazéns.

para uma boa 
contratação

Liste as atividades de cada 

função: tenha uma descrição 

detalhada de cada cargo;

Divulgue a vaga: em jornais  

de bairro, grandes classificados, 

jornais de emprego  

e redes sociais;

Avalie o comportamento do 

candidato: a postura deve ser 

compatível com a esperada na 

descrição de cargos;

Prepare previamente o teste: 

faça questões objetivas no teste 

escrito; entreviste o candidato 

e só depois confronte os 

resultados com os dos demais 

entrevistados;

Preserve o ambiente de 

trabalho: a melhor pessoa para 

trabalhar na empresa nem 

sempre é o melhor candidato.
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empresas menores ganham incentivo 
para a abertura de capital
O governo federal oficializou o pacote de medidas para incentivar 
empresas de pequeno e médio portes na Bolsa de Valores. Entre os 
incentivos, está a isenção para pessoa física de Imposto de Renda sobre 
ganhos de capital obtidos com ações de empresas médias. A isenção 
do imposto para o investidor vale até 2023. O objetivo é estimular a 
captação de recursos de investimento por meio do mercado de capitais 
de empresas com valor de mercado de até R$ 700 milhões e com receita 
bruta no exercício anterior à oferta inicial de ações (IPO, na sigla em 
inglês) de até R$ 500 milhões. Para reduzir o custo das emissões, as 
empresas que fizerem parte do programa não precisarão publicar seus 
balanços em diário oficial ou em jornais de grande circulação.

colômbia é destaque em ranking de eficiência
A Colômbia ganhou o título de melhor ambiente de negócios  
da América Latina segundo o relatório anual Doing Business, 
divulgado pelo Banco Mundial. O país, que está superando entraves 
burocráticos e implementando uma série de reformas regulatórias, 
ocupa o 34º lugar entre 189 economias no mundo. O Brasil figura 
na 120ª posição, enquanto Cingapura, Nova Zelândia e Hong Kong 
lideram a lista, respectivamente.

florianópolis é a capital do empreendedorismo
Florianópolis é a capital que mais fomenta o empreendedorismo, 
segundo o Índice de Cidades Empreendedoras 2014, lançado pela 
Endeavor Brasil. São Paulo vem em segundo lugar e lidera em 
aspectos como mercado, acesso a capital e inovação. O estudo analisa 
o potencial do ambiente empreendedor de 14 capitais brasileiras, 
baseado em 55 indicadores agrupados em sete quesitos: ambiente 
regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação,  
capital humano e cultura. Na sequência estão Vitória, Curitiba, 
Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.

NO 
VI 
DA 
DES

governo cria empresômetro para mostrar cenário de mpe 

A Secretaria da Micro e Pequena empresa (SMPe) criou o portal empresômetro 
(www.empresometro.com.br) que fornece informações em tempo real sobre micro  
e pequenas empresas integradas ao Simples Nacional, a fim de conceder transparência 
ao setor e ajudar a entender o perfil dessas companhias para a formulação de políticas 
públicas mais efetivas. 
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80% dos brasileiros pretendem mudar de emprego

Pesquisa da consultoria Hays e do insper realizada com 8,5 mil pessoas mostra que 80% 
dos entrevistados desejam mudar de emprego em 2015. o principal motivo alegado é 
a maior perspectiva de desenvolvimentos pessoal e profissional. A pesquisa também 
mensurou o número de empresas com intenção de contratar e revelou que 73% das 
companhias desejam aumentar seu quadro de técnicos e funcionários de média gerência.

paixão do brasileiro por moda 
movimenta a indústria e o vare-

jo de vestuário, acessórios e calçados. 
Só no Estado de São Paulo são mais de 
142 mil pontos de vendas, segundo da-
dos da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) de 2013, o que impõe aos 
lojistas o desafio de se destacarem aos 
olhos do consumidor. “A experiência 
de compra é muito sensorial e o cliente 
quer passar por isso de maneira agra-
dável. As lojas devem trabalhar com a 
ideia de proporcionar uma experiên-
cia inesquecível aos consumidores”, 
afirma o consultor de Marketing do 
Sebrae-SP, Gustavo Carrer. 

Para auxiliar os varejistas, o  
Sebrae-SP oferece soluções que garan-
tem inovação nos quesitos formatação 
das lojas, valorização dos produtos e 
ambientação atrativa. O visual é fun-
damental para cativar o cliente e atraí-
-lo para o estabelecimento. O programa 
Inova Loja – ferramenta online e gra-
tuita – ensina a aproveitar ao máximo 
o espaço do estabelecimento, melhorar 
a imagem e aumentar o potencial da 
loja, além de oferecer consultorias de 
especialistas que dão dicas para incre-
mentar as vendas. “Entre os programas 
que o Sebrae-SP oferece aos varejistas, 
o Inova Loja é o primeiro passo para a A empresária Renata Colsato procurou o Inova Loja para melhorar a configuração de sua loja de semijoias e aumentar as vendas

Repaginada geral
Uma vitrine atraente e uma loja organizada chamam a atenção do consumidor e contribuem para o aumento das vendas 
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inovação e o conhecimento das ferra-
mentas teóricas”, informa Carrer. 

Na plataforma online o lojista tem 
acesso aos seis itens importantes do 
visual merchandising (técnica usada 
para potencializar o ponto de venda): 
como instalar um ar-condicionado 
silencioso e agradável; melhorar a 
fachada e as iluminações interna e 
externa; tornar a vitrine atrativa; pro-
mover a acessibilidade da loja; valori-
zar os espaços estratégicos no interior 
do estabelecimento; e conservar os 
produtos limpos e organizados.

A busca por tornar sua recém-inau-
gurada loja mais atrativa motivou a 
empresária Renata Colsato a procurar 
o Inova Loja para dar um toque pro-
fissional ao empreendimento. Após 
quatro anos fabricando e vendendo 
semijoias em um pequeno ateliê, ela 
decidiu ampliar o negócio e abrir uma 
loja de rua, a Renata Colsato Acessó-
rios, na zona norte de São Paulo.

“Apesar da experiência de mercado, 
não tinha noção de estabelecimen-
to para montar um negócio atrativo. 
Adaptei o showroom do ateliê para 
a loja, mas percebi a necessidade de 
torná-la mais atrativa para o cliente. 
Foi aí que busquei consultoria no Ino-
va Loja do Sebrae-SP”, afirma. Ela co-
mercializa colares, brincos, pulseiras 
e outros acessórios confeccionados à 
mão e espera aumentar o volume de 
vendas e o faturamento com a recon-
figuração do espaço interno. Segundo 
estudos do Sebrae-SP, a aplicação do 
visual merchandising pode ampliar 
as vendas entre 12% e 40%.

InOvaçãO aO aLCanCe de tOdOs
Para os lojistas que desejam uma expe-
riência mais concreta e presencial so-
bre como reformular o layout da loja, 
o Sebrae-SP oferece a Loja Modelo Iti-
nerante – carreta com 55 metros qua-
drados e 15 metros de comprimento, 
que percorre todo o Estado de São Pau-
lo. No veículo, o público pode observar 
os principais conceitos e tendências do 

varejo de moda feminina, além de ver 
a disposição de roupas e acessórios, a 
organização de produtos, a iluminação 
ideal para valorizar as mercadorias e 
conceitos como visual merchandising.

“Na Loja Modelo, o varejista conta 
com algo mais presencial, para aplicar 
os conceitos aprendidos a distância 
pelo Inova Loja. Na carreta, ele tam-
bém tem contato com modelos mo-
dernos de estabelecimentos e tecnolo-

gias avançadas”, aponta Carrer. Entre 
as novidades disponíveis na Loja Mo-
delo está a identificação de etiquetas 
por radiofrequência (RFID, do inglês 
Radio-Frequency Identification). A 
tecnologia, que é uma alternativa ao 
código de barras, permite rastrear o 
produto desde o estoque até a venda.

LOja mOdeLO dO Brás
Além da Loja Modelo Itinerante, o  
Sebrae-SP inaugurou em outubro a pri-
meira Loja Modelo fixa do Brasil, no 
bairro do Brás, região central de São 
Paulo, famosa pela concentração de lo-
jas de confecção. Ocupando uma área 
de 400 metros quadrados, a ideia pre-
tende democratizar o acesso às mais 
modernas técnicas e tecnologias para o 
varejo de forma prática para pequenas 
empresas, tornando o Sebrae-SP centro 
de referência para o varejo de vestuário. 

O projeto é dedicado ao setor de ma-
neira geral, ou seja, linhas feminina, 
masculina e infantil, além de calça-
dos e acessórios. Segundo o gerente do 
Escritório Regional do Sebrae-SP Leste 
I, Joaquim Batista Xavier Filho, a Loja 
Modelo do Brás permite a transferên-

universalizar banda larga custará r$ 50 bi

Pouco menos da metade dos municípios brasileiros, ou 47% do total, possuem 
redes de fibra ótica. Para universalizar esse serviço, será necessário investir 
cerca de r$ 50 bilhões. entretanto, o valor pode cair caso sejam adotadas novas 
tecnologias, como rádio ou satélite. o Ministério das Comunicações já informou 
que o projeto será conduzido por meio de parcerias.

O VISUAl  
É FUnDAMEnTAl 

 PArA CATIVAr  
O ClIEnTE E  

ATrAí-lO PArA O  
ESTABElECIMEnTO

cia de tecnologia para o pequeno va-
rejo, com um formato inovador com-
posto de aulas práticas e orientação 
técnica. “Não existe no País nenhum 
projeto nesses moldes. O Sebrae-SP é o 
protagonista dessa inovação em aten-
dimento para o varejo de moda, den-
tro e fora do Sistema SEBRAE”, afirma.

O prédio contempla as quatro par-
tes do projeto: ponto de atendimento, 
laboratório, loja e espaço de negócios. 

O térreo é dedicado ao atendimento 
básico. É ali que está a Loja Modelo. 
No primeiro pavimento, são prestadas 
consultorias individuais e coletivas. O 
segundo piso abriga um espaço de ne-
gócios, que pode ser usado por unida-
des do SEBRAE de outros Estados ou por 
empresas que pretendam expor seus 
produtos na capital. Os empreendedo-
res também podem contar com acon-
selhamento e cursos sobre o segmento.

”  Ar-condicionado: caso opte por sistema de climatização, 
observe o ruído gerado por ele, tomando cuidado para 
não atrapalhar os clientes;

”  Vitrine: procure mostrar exemplos de todos os produtos 
que você comercializa de maneira harmônica;

”  Fachada: avalie-a também nos momentos em que a loja 
permanece fechada. Muitos clientes potenciais podem 
passar pelo estabelecimento nesses períodos;

”  Iluminação: lojas bem iluminadas aumentam o potencial 
de vendas em até 40%;

”  Acessibilidade: rampas e degraus devem ser pensados 
para que o acesso à loja seja fácil e rápido;

”  Estrutura interna: as pessoas normalmente caminham 
para a direita da loja ao entrar, ou seja, esse será o lado 
mais valorizado. Explore isso;

”  Produto: produtos e embalagens devem estar sempre  
em boas condições e bem iluminados.

sete dicas  
do Inova Loja

Fonte: Sebrae-SP
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empresas de alto crescimento vivem mais

A idade média das empresas ativas no Brasil é de 10,1 anos, segundo o anuário estatísticas de 
empreendedorismo, divulgado pelo iBge. o estudo indica maior tempo de vida para as empresas 
de alto crescimento, aquelas que aumentaram em pelo menos 20% ao ano o número de 
empregados por um período de três anos consecutivos. Neste caso, a idade média sobe para 13,8 
anos. A faixa de 11 a 20 anos de idade representa a maior participação em número de empresas 
(35,5%), total de pessoal ocupado assalariado (35,8%) e salários e outras remunerações (33,6%).

Quem são os principais parceiros?

Quem são os provedores-chave?

Quais recursos adquirimos dos parceiros?

Quais atividades os parceiros realizam?

Quais são os nossos 

principais recursos?

Quais são os nossos 

canais de distribuição?

Relação com os clientes?

Fontes de renda?

Quais são os custos mais 

importantes?

Quais são os recursos 

prioritários mais caros?

Quais são as atividades 

prioritárias mais caras?

Quais são as atividades mais 

importantes da empresa?

Quais são os canais de distribuição?

Relação com os clientes?

Fontes de renda?

resposta à pergunta acima de-
pende da análise de algumas 

variáveis, tais como clientes-chave, 
canais de venda, matéria-prima etc. 
Para facilitar essas definições, o suíço 
Alexander Osterwalder criou o Busi-
ness Model Canvas, ou simplesmente 
Canvas, uma ferramenta de planeja-
mento estratégico que permite desen-
volver e esboçar modelos de negócio 
novos ou existentes. É um mapa vi-
sual pré-formatado, dividido em nove 
blocos, nos quais se distribuem os 
pontos essenciais a serem respondi-
dos pelo empreendedor.

Com o Canvas, todas as informa-
ções ficam dispostas em uma única 
página, o que facilita a interpretação 
dos dados e até mesmo a flexibili-
zação deles à medida que o negócio 
avança e as variáveis mudam. Todos 
os Escritórios Regionais do Sebrae-SP 
oferecem oficinas práticas sobre o uso 
do Canvas. Para mostrar como funcio-
na a ferramenta, publicamos ao lado 
um exemplo do modelo de negócios. 

Sua ideia 
de negócio 
é viável? 
A

Modelo Canvas retirado do livro Inovação em Modelos de negócios, da editora Alta Books

Parcerias principais

Atividade-chave

Recursos principais

Estrutura  
de custos 
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heliópolis receberá laboratório de negócios do facebook em 2015

o facebook vai inaugurar em 2015 um laboratório para dar cursos e ajudar os 
moradores da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, a fazer negócios pela rede 
social. o programa facebook para empreendedores é pioneiro no mundo e, se  
bem-sucedido, poderá ser replicado em outros locais do Brasil e do mundo, segundo  
a empresa. o laboratório é desenvolvido em parceria com o Sebrae-SP, que também 
dará dicas de formalização e gestão de empresas.

Quais canais atendem ao nosso produto?

Como fazemos o contato com clientes?

Como se organizam nossos canais?

Quais são os canais que têm  

melhores resultados?

Quais deles são mais rentáveis?

Como são as atividades diárias dos clientes?

Quanto os clientes estão 

dispostos a pagar?

Quanto pagam atualmente?

Como pagam?

Qual é o total de renda que  

as diferentes fontes geram?

O que proporcionamos aos clientes?

Quais problemas os clientes  

nos ajudam a solucionar?

Quais serviços oferecemos ao mercado?

Quais necessidades satisfazemos?

Que tipo de relação os clientes esperam?

Que tipo de relação conseguimos dar?

Qual é o custo dessas relações?

Como elas estão integradas ao modelo de negócios?

Para quem geramos valor?

Quais são nossos clientes mais importantes?

Fontes de receita

Proposta de valor Relacionamento com clientes

Canais

Segmentos de clientes
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empresas planejam futuro cada vez mais conectado

o número de dispositivos e aparelhos conectados à internet deve saltar dos atuais  
15 bilhões para impressionantes 50 bilhões em 2020. de olho nesse mercado, 65%  
das empresas mundiais estão em fase de planejamento ou implementação de ferramentas 
que podem ser enquadradas no conceito de “internet das coisas” (ioT). Na América Latina,  
o porcentual é ainda maior, de 71%. os dados são das empresas Cisco e forrester.
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om a sustentabilidade cada vez 
mais em pauta, as certificações 

têm sido a opção para empresas de 
agronegócios comprovarem práticas 
ambientalmente corretas. Trata-se 
de selos emitidos por autoridades ou 
órgãos credenciadores que atestam 
o cumprimento de determinadas re-
gras. “Os importadores, assim como 
os consumidores mais conscientes, 
estão exigindo que os alimentos te-
nham uma garantia de qualidade, 

Certificações 
são diferenciais 
de mercado

seja quanto ao emprego de agrotóxi-
cos, seja quanto à preservação am-
biental ou ao respeito aos direitos dos 
trabalhadores”, explica o consultor do 
Sebrae-SP Elinton Alessandro Silvério.

A certificação como diferencial de 
mercado é a estratégia do Café do Cen-
tro, marca fabricada em Adamantina a 
partir de grãos da fazenda com o selo da 
Rainforest Alliance, organização que 
atesta o compromisso dos agricultores 
com o manejo ambientalmente correto 

e economicamente viável. Segundo o 
diretor comercial da empresa, Rodrigo 
Branco Peres, aproximadamente 50% 
da produção é certificada, em compa-
ração a menos de 20% há dez anos.

Ele conta que a certificação da fábri-
ca veio em 2011, dois anos depois de a 
fazenda obter o mesmo selo. “Com isso, 
aumentamos o controle sobre a produ-
ção e reduzimos o volume de produto 
adquirido de outras fazendas”, afir-
ma. Peres reconhece que a certificação 
contribuiu para o reconhecimento da 
marca e facilitou as vendas no merca-
do externo. O Café do Centro conta com 
oito cafeterias no Japão, um dos merca-
dos mais exigentes em relação a café.

Peres destaca que a certificação, 
sozinha, não é sinônimo de sucesso. 
Ela veio em paralelo a ações coorde-
nadas, como produtos de altíssima 
qualidade, atendimento pós-venda 
e treinamento. “É um caminho sem 
volta, pois a certificação exige uma 
mudança de mentalidade tanto para 
a diretoria como para os funcionários, 
porque precisamos levar essa consci-
ência para os nossos clientes”, explica.

Para o diretor do Café do Centro, a 
certificação não pode ser vista como 
custo, ainda que envolva adaptações e 
processos que exigem investimentos. 
“O cliente percebe o nível de consciência 
que temos. Investir em sustentabilida-
de é mais do que reduzir resíduos: você 
precisa sair da caixinha e ver o cliente 
de uma forma diferente”, afirma. 

Consumidores conscientes e mercado mais exigente valorizam práticas sustentáveis

CoNhEçA 
ALguNS tIPoS DE 
CERtIFICAção PARA 
AgRoNEgóCIoS:

fair trade – Concedido pela 

Fairtrade Labelling Organizations 

(FLO), o selo funciona em cadeia, 

atestando que não apenas o 

pequeno produtor (representado 

por uma cooperativa ou 

associação) é certificado, mas as 

indústrias também, de forma que 

toda a cadeia produtiva segue as 

regras do comércio justo.

globalgap – Criada pela 

organização de mesmo nome, a 

certificação atesta a inexistência 

de impactos negativos ao meio 

ambiente e uma abordagem 

responsável em relação à 

segurança dos trabalhadores.

utz Certified – Certifica 

produtores de café de acordo 

com critérios estabelecidos por 

um código de conduta, segundo 

o qual o produtor segue padrões 

para manutenção de registros 

da produção, uso controlado de 

defensivos agrícolas e proteção 

aos direitos trabalhistas.

rainforest alliance – Incentiva 

o manejo florestal e agrícola 

ambientalmente corretos e 

economicamente viáveis. A 

certificação pode ocorrer de duas 

formas: certificação da cadeia 

de custódia e certificação de 

unidade de produção agrícola. 

A primeira permite rastrear 

a origem da matéria-prima. A 

segunda se concentra na unidade 

de produção agrícola.

C

Rodrigo Branco Peres, do Café do Centro, tem 50% da produção certificada pela Rain Forest Alliance
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inovação em alta no mercado de ti

A busca por novas oportunidades de negócio no mercado de tecnologia da informação 
(Ti) faz com que empresas invistam alto. Segundo a empresa de pesquisas CeB, 33%  
do orçamento global de Ti foi para inovação. Para a surpresa das grandes corporações,  
as empresas que mais investem nesse quesito são aquelas com até dez empregados.

ito em cada dez internautas bra-
sileiros usam o Facebook, o que 

faz da rede social uma poderosa fer-
ramenta de divulgação para marcas e 
produtos. O alcance dela, no entanto, 
não a torna imprescindível a qualquer 
empresa: antes de entrar na rede, é ne-
cessário analisar se faz sentido estar 
lá – é a adequação ao público-alvo. 
Para empresas que vendem a pessoas 
físicas, por exemplo, faz todo o senti-
do estar no Facebook. O mesmo não se 
pode dizer para indústrias ou compa-
nhias que atendem a outras empresas. 

Mas, não pense que a criação da 
página é suficiente. “Tem de ser parte 
de uma estratégia de marketing mais 
consistente”, orienta o consultor de 
marketing do Sebrae-SP, Marcelo Si-
nelli. “Com o negócio crescendo, você 
vai precisar criar uma loja virtual e 
integrá-la a outras ferramentas como 
blog e site”, complementa. 

Há empresários que têm medo 
de entrar no Facebook por causa da 
transparência que a rede oferece, pois 
as pessoas podem criticar. “Se a em-
presa não pisar na bola, não haverá 
problemas. Caso aconteça, cabe ao 
empresário responder com calma e 
racionalidade, abordar o problema e 
resolver a questão”, afirma. 

Para quem pensa que se dar bem 
na rede social exige compra de 

anúncio, o consultor avisa que não 
é bem assim. Para dar certo no Fa-
cebook, a página da empresa preci-
sa ser relevante, oferecer conteúdo 
atrativo e ser interativa. “Criar pá-
gina é rápido, já conteúdo relevante 
dá trabalho”, assegura Sinelli.

A dica é não restringir o conteú-
do a fotos de produtos ou a artigos 
em oferta. Para atrair o internauta é 
preciso oferecer textos e vídeos inte-
ressantes, que aumentam a chance 
de as pessoas compartilharem o con-
teúdo com os seus amigos, levando 
o nome da empresa a um público 
maior. A sugestão de Sinelli é que se 
faça uma postagem nova por dia. O 
consultor também recomenda aten-
ção às datas festivas. “Celebra-se al-
gum evento todo dia e isso facilita a 
criação de conteúdo bacana.”

COmO fazer
Para aprender na prática, o Sebrae-SP 
possui o curso Na Medida – Como 
Criar uma Página Empresarial no Fa-
cebook, que apresenta o passo a passo 
para a inserção da empresa no mundo 
virtual. Para se inscrever, não é neces-
sário CNPJ, mas um notebook ou ta-
blet, pois a oficina é prática. Com três 
horas de duração, o curso custa R$ 70 
e é oferecido por todos os Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP.

Facebook: 
rede social e 
de negócios
Site é um importante aliado das empresas.  
Contudo, é necessário saber usar a ferramenta digital

O

perfIL = pessOas

•  É limitado a  
5 mil amigos

•  Não apresenta  
opções de relatórios

•  É possível solicitar  
a amizade

• Há bate-papo online

fanpage = negóCIOs

•  Não tem limite de fãs

•  Permite criação de 
aplicativos e ação 
de FacebookAds 
(campanhas pagas)

•  Permite customização  
ao seu negócio

•  Possibilita o acesso a 
relatórios sobre dados 
de acesso e repercussão 
da página

•  Deve esperar  
que o usuário clique  
em “curtir”

pOr que uma págIna empresarIaL nO faCeBOOk?

•  Mais chances de ser acessado pelo Facebook  
do que pelo seu site;

•  Aproximar clientes por meio de conteúdos 
interessantes;

• Canal de comunicação mais informal e interativo;

• Várias possibilidades promocionais;

• O objetivo é claro: ser “curtido”.

as diferenças
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s dispositivos móveis como smart- 
phones, tablets e notebooks, en-

tre outros, vieram para revolucionar 
não apenas a forma como as pessoas 
se comunicam, como também a forma 
de trabalhar e organizar compromis-
sos. Centenas de aplicativos surgem 
todos os dias nas lojas virtuais de fa-
bricantes de aparelhos e fornecedores 
de plataformas móveis, como o iTunes 
(da Apple) e o Google Play (do Android). 
Bem utilizados, eles ajudam empreen-
dedores nas tarefas relacionadas ao 
gerenciamento cotidiano do negócio.

Na prateleira de aplicativos gratui-
tos, os empreendedores contam com 

Com um smartphone ou tablet e os aplicativos certos, o dia a dia de 
gestores de micro e pequenas empresas pode ser muito mais fácil

mundo digital oferece oportunidades

estudo do SeBrAe aponta mais de 50 oportunidades de negócios na área de e-commerce, 
especialmente para as micro e pequenas empresas. entre os nichos com maior potencial estão a 
venda de roupas vintage, acessórios para as práticas esportiva e fotográfica, instrumentos musicais 
e utensílios para o lar, entre outros itens e serviços ainda pouco explorados na web. Na área de saúde 
e bem-estar, por exemplo, o empreendedor pode apostar na venda de produtos diet, medicamentos 
para homeopatia, videoaulas, livros e serviços como exames para medir o colesterol.

Aliados móveis 
e gratuitos

apps úteis para 
empreendedores

Bizexpense – Permite ao empresário 
o controle de gastos; é possível criar 
categorias e subcategorias de gastos com 
gráficos, escanear recibos por meio da 
câmera fotográfica e exportar os dados para 
a planilha do Excel.

geckoboard – Painel com gráficos e 
informações em tempo real do desempenho 
da empresa. O aplicativo permite que 
todos os envolvidos no negócio (sócios, 
conselheiros e investidores) permaneçam 
sempre atualizados sobre a situação do 
empreendimento.
 

dropbox – Salve documentos, imagens e 
vídeos nesta plataforma digital, que permite 
ao empresário alterar e compartilhar os 
arquivos com quem quiser. É possível acessá-
-los por outros aparelhos, como computador, 
smartphone ou tablet, além de compartilhar 
arquivos com pessoas selecionadas.

evernote – Permite organizar tarefas, 
lembretes, anotações, textos, gráficos, 
planilhas, links e imagens. Funcional, permite 
o acesso às informações a partir de qualquer 
dispositivo conectado à internet e centraliza 
todos os dados em um único lugar.

Conheça dez aplicativos gratuitos 
disponíveis para smartphones, tablets  
e desktops que podem ajudar a 
organizar e a alavancar os negócios:

O soluções que organizam a agenda e o 
controle de gastos, apresentam gráfi-
cos com o desempenho da companhia 
em tempo real e até dão suporte quan-
do o assunto é preço médio de merca-
dorias e serviços, custo tributário por 
nota emitida, fluxo de caixa, controle 
de estoque e projeção de custos.

Pensando em otimizar o tempo e 
proporcionar à equipe mais flexibili-
dade de trabalho, o sócio da agência 
de planejamento e mídia Mango Di-
gital, Daniel Galvão, começou a uti-
lizar aplicativos de gestão em tablets 
e smart-phones. “O meu objetivo é 
tornar a empresa cada vez menos 

dependente de computador, e a utili-
zação de aplicativos em dispositivos 
móveis facilita muito. Uma vez por 
semana, os funcionários podem es-
colher fazer home office ou trabalhar 
em outro ambiente fora da empresa, 
e essa prática é facilitada quando te-
mos todos os arquivos compartilha-
dos em nuvem [cloud] e de fácil aces-
so a todos”, explica. 

A empresa utiliza a ferramenta 
Dropbox para compartilhar arqui-
vos entre funcionários e clientes. 
Além disso, Galvão também faz uso 
de aplicativos para organizar tarefas 
e agenda de reuniões, como o Ever-
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Daniel Galvão, da Mango Digital, utiliza aplicativos para compartilhamento de arquivos e para gestão de tarefas

parceria com o cnpq garante verba para inovação

o SeBrAe fechou acordo de cooperaões técnica e financeira com o Conselho Nacional de desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) para a implementação de bolsas do programa Agentes Locais de inovação (ALi). A renovação 
da parceria prevê investimentos da ordem de r$ 362,22 milhões, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019. Um total 
de 114,4 mil empresas devem ser acompanhadas durante os 60 meses de duração do acordo. os agentes irão atuar 
diretamente nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções inovadoras de acordo com as 
peculiaridades de cada empreendimento. Cada profissional acompanha 40 empresas por, no máximo, 30 meses.

exige um cadastro e a concordância 
dos termos de aquisição. O empresá-
rio deve estar atento aos termos para 
garantir que as informações pedidas 
não sejam usadas para outros fins, ou 
até mesmo expostas. Também é ne-
cessário ter atenção para checar se a 
ferramenta oferece um tempo de teste 

gratuito e, depois, cobra automatica-
mente, e se garante backup dos dados 
salvos, para que não perca todo o tra-
balho realizado na plataforma”, afir-
ma o consultor da Unidade de Desen-
volvimento e Inovação do Sebrae-SP, 
Renato Fonseca.

Cada aplicativo tem uma função 
específica, reunindo recursos como 
agenda de compromissos, apresenta-
ções, videoconferências, tradutores 
linguísticos, etc. “Podemos dividir em 
quatro as principais facilidades que 
os aplicativos oferecem para a gestão 
de negócios: melhoria da agenda, con-
trole da empresa, comunicação com os 
funcionários e praticidade para obter 
dados sobre o negócio instantanea-
mente”, aponta Fonseca. 

O Sebrae-SP também tem aplicati-
vos que auxiliam a tirar dúvidas dos 
empreendedores. O Sebrae Responde 
oferece mais de 500 perguntas formu-
ladas por empreendedores em diver-
sos cursos, palestras e seminários do 
Sebrae-SP e respondidas por profissio-
nais qualificados da entidade, e ainda 
simula operações, como o Simulador 
de Importação, que permite ao em-
preendedor o domínio sobre todos os 
processos de compra, estimativa de 
lucro, custo da compra e impostos em 
importações. As duas ferramentas são 
gratuitas e o empresário pode baixá-
-las em seu smartphone operado por 
Android ou iOS.

teamviewer – Aplicativo que permite 
 acessar o computador, remotamente,  
em qualquer lugar. É prático para quem  
quer acessar algum arquivo salvo no 
computador de casa ou do trabalho,  
por meio de smartphone ou tablet, além  
de facilitar a manutenção e a atualização  
de software a distância.

sendgine – Organizador de e-mails 
que facilita a visualização das listas  
de correspondências. Permite criar páginas  
para novos projetos e controlar prazos  
de projetos em andamento.

tableau – Aplicativo de autoatendimento, no 
qual o empresário consegue criar gráficos, 
planilhas e bancos de dados que podem ser 
visualizados e comparados.

sebrae responde – Plataforma de consumo 
de informações dos mais variados temas do 
universo das MPEs paulistas. São questões 
elaboradas por clientes e participantes de 
palestras, cursos e seminários do Sebrae-SP, 
respondidas por profissionais qualificados. 
O banco de dados conta com mais de 500 
perguntas e respostas disponíveis para consulta 
dos empreendedores a qualquer momento.

simulador de Importação –  
O Simulador de Importação do Sebrae-SP 
é um aplicativo de comércio exterior que 
auxilia os empreendedores a calcular o 
custo estimado da compra de mercadorias 
importadas do exterior, bem como a possível 
lucratividade da operação comercial.

pai – Criado pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), o Pai oferece 
assessoria sobre assuntos como preço médio 
de mercadorias e serviços, custo tributário  
por nota emitida, fluxo de caixa, controle  
de estoque e projeção de custos.

note. “Com a ferramenta, consigo 
criar atas de reunião e compilar in-
formações de clientes, além de fa-
zer anotações e lembretes”, aponta. 
Segundo ele, o grande atrativo dos 
aplicativos é a possibilidade de inte-
gração entre as pessoas e os diferen-
tes aparelhos móveis.

Tudo está disponível gratuitamen-
te e a um clique (ou toque), mas o 
empresário deve tomar cuidado para 
não expor dados sigilosos. Por isso, é 
importante ler os termos de aceitação 
descritos nos contratos de download 
dos aplicativos, muitas vezes ignora-
dos pelos usuários. “Todo aplicativo 

É IMPOrTAnTE 
lEr OS TErMOS 
DE ACEITAçãO 

DESCrITOS nOS 
COnTrATOS DE 

DOWnlOAD DOS 
APlICATIVOS
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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

FAbRICAção DE máquINAS 
E EquIPAmENtoS

INFoRmátICA

CoNSuLtoRIA

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
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Solicite agora seu

Carimbo
com
impressão

ColoridaINVENtoS

oRgANIzACIoNAL

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

RÁDIO ONLINE DO SEBRAE
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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.
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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.

Tenho metas que considero  
ousadas para o meu negócio e quero 
saber como gerenciar os riscos

dem afetar o negócio (econômicos, tec-
nológicos, legais, concorrenciais, orga-
nizacionais, financeiros, entre outros);

2. Identificar, para cada ambiente, 
possibilidades de ocorrência de even-
tos futuros que possam representar 
riscos e prejudicar o cumprimento das 
metas estabelecidas;

3. Detalhar e priorizar os riscos em 
função de sua probabilidade de ocor-
rência ou do seu impacto sobre o cum-
primento da meta;

4. Desenvolver planos de ações para 
minimizar os impactos provenientes 
dos riscos, caso ocorram, ou mesmo 
para evitar que gerem impactos sobre 
a meta estabelecida;

O gerenciamento de riscos de um pro-
jeto ou de uma estratégia envolve ini-
cialmente uma análise detalhada do 
mercado e de todas as variáveis que 
podem impactar positiva ou negati-
vamente no resultado planejado. 

Essas variáveis podem ser internas ou 
externas e o objetivo esperado com o 
gerenciamento é diminuir ou até elimi-
nar a probabilidade e o impacto de um 
evento negativo, bem como aumentar 
a probabilidade de um evento positivo.

O desenvolvimento, a implantação e o 
gerenciamento de um plano de riscos 
envolvem alguns passos que são apre-
sentados resumidamente abaixo:

1. Identificar todos os ambientes que po-

5. Monitorar constantemente os riscos 
identificados e manter análise cons-
tante dos ambientes para identificar 
novos riscos;

6. Aplicar o plano de ação respectivo 
sempre que o fato gerador do risco es-
tiver iminente.

Por fim, para que seja possível apli-
car com efetividade a gestão de ris-
cos, é importante definir respon-
sabilidades e disponibilizar todos 
os recursos necessários tanto para 
a identificação efetiva dos riscos 
quanto para o seu monitoramento e 
gestão constantes.

Cristina Gonçalves, consultora  

do sebrae‑sP
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fevereIrO 

meI
20/2 
recolhimento em valores fixos 
mensais – Último dia para  
o pagamento do DAS referente  
a janeiro de 2015. 

sImpLes naCIOnaL (me/epp)
20/2 
recolhimento do das – 
Tributos devidos e apurados  
na forma do Simples Nacional. 

28/2 
Ir – Ganho de capital  
das empresas optantes pelo 
Simples Nacional. 

20/2 
Inss (Simples Nacional –  
Anexo IV)

LuCrO presumIdO
20/2 
Inss – Contribuição 
Previdenciária devida pelas 
empresas em geral calculada 
sobre o total da folha de 
pagamento, bem como dos 
valores retidos. 

25/2 
pIs/pasep faturamento – 
Contribuição com base no 
faturamento de janeiro de 2015.

25/2 
Cofins faturamento – 
Contribuição com base no 
faturamento de janeiro de 2015.

28/2
CsLL – Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido 
(recolhimento trimestral). 

AgENDA 
tRIbutáRIA 

transparência de fácil acesso

o instituto de ensino e Pesquisa (insper), em parceria com a fundação Brava, lançou o 
portal Meu Município. Na plataforma, o usuário tem acesso a valores das contas de receitas 
e despesas e indicadores gerenciais de cada cidade, bem como pode compará-los com os 
demais municípios brasileiros. Todas as informações disponíveis no site foram extraídas 
do Ministério da fazenda por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do instituto 
Brasileiro de geografia e estatística (iBge).

 quase todo mundo sabe que é 
importante ter eficiência operacio-
nal nos negócios, na loja e na rela-
ção com clientes. O que nem todos 
sabem, porém, é como alcançar esta 
eficiência operacional.

Uma das causas dessa dificuldade 
reside em uma certa rejeição e no pre-
conceito contra a ideia de ser eficiente. 
Muita gente associa eficiência à ideia 
de corte de custos, demissão e redu-
ção brusca de despesas. É como se 
eficiência estivesse ligada a uma cirur-
gia desagradável. Todavia, é importan-
te perceber que, no momento em que 
vivemos no Brasil, é inevitável aumen-
tarmos, e muito, o nosso grau de efici-
ência operacional, independentemen-
te do negócio.

O Brasil deixou de ser um “país de 
baixo custo” e as despesas trabalhis-
tas, fiscais, logísticas, financeiras, en-
tre tantas outras, tornaram-se (muitas 
vezes) insuportáveis.

ninguém imagina que nos próximos 
anos os nossos custos vão decrescer. 
Mas, uma coisa todos sabem: não po-

deremos aumentar os preços na mes-
ma proporção em que sobem os cus-
tos. Isso, sim, é impensável e inviável.

A consequência é previsível: impacto 
sobre a margem de lucro da empresa. 
Uma das formas mais saudáveis para se 
impedir a queda nos lucros e diminuir as 
despesas seria a eficiência operacional. 
não temos muitas escolhas. Precisa-
mos, obsessivamente – porém, de for-
ma consciente e correta –, combater os 
“gastos ocultos”, as despesas invisíveis 
que corroem o negócio no dia a dia.

O empreendedor, por natureza, pre-
fere se concentrar no produto, na loja, 
no lado da receita. nem todos gostam 
de ter a disciplina que o sucesso exige.

Assim, deixe o preconceito de lado 
e encare a eficiência operacional 
como uma prática necessária para a 
sustentabilidade e a saúde financei-
ra da sua empresa ao longo do tem-
po. Empunhe uma bandeira, mobilize 
as pessoas que trabalham com você e 
crie a cultura da eficiência. Coragem! 
não há tempo tampouco dinheiro a 
perder com o que é dispensável. 

César souza 

administrador de empresas e 

presidente do Grupo empreenda

O lado bom 
da eficiência 
operacional

demais obrigações 
previdenciárias, trabalhistas  
e retenções na fonte
7/2
salários – Último dia para  
o pagamento do salário de janeiro 
de 2015.

7/2 
fgts – Recolhimento relativo à 
competência de janeiro de 2015.

7/2 
Cadastro geral de empregados 
e desempregados (Caged) – 
Encaminhar ao Ministério do 
Trabalho a relação de admissões, 
transferências e demissões de 
empregados ocorridas em janeiro 
de 2015.

16/2
Inss – contribuintes individuais, 
facultativos e empregadores 
domésticos.

13/2 
Inss – Produtor Rural  
(pessoa física e jurídica)  
e retenção de 11% na fonte  
(cessão de mão de obra).

10/2 
gps – Entrega ao sindicato –  
guia de Recolhimento da 
Previdência Social. 

20/2 
Irrf – Descontado dos 
pagamentos do trabalho 
assalariado, sem vínculo 
empregatício, e a outras  
pessoas jurídicas.



empresas têm até março para se adaptarem à versão da nf-e 

a secretaria da Fazenda reformulou o layout da nota Fiscal eletrônica (nF-e) e, agora,  
as empresas terão de preencher novos campos de informações sobre produtos e serviços 
para se adaptarem às novas regras. o contribuinte tem até março para se adequar à nova 
plataforma e, assim, não estar sujeito a multa e recusa de emissão da nota. 

mar

em 2002, quando ainda estava na 
faculdade, angela fernandes car-
minato começou um estágio na 
farmácia de manipulação flor e 
ser, em bauru. seis anos depois, já 
formada, aproveitou uma opor-
tunidade inesperada e propôs 
assumir o negócio. em 2014, ela 
participou do programa agen-
tes locais de inovação (ali), do 
sebrae-sp, que estimula a prática de 
atitudes inovadoras. após as con-
sultorias, dobrou o faturamento e 
até abriu uma filial na cidade. 

Como virou empresária?
Durante a faculdade de Farmácia, 
comecei a trabalhar como estagiária 

na Flor e Ser, que já funcionava desde 
1999. Depois que me formei, a antiga 
proprietária me chamava para subs-
tituí-la quando ela precisava sair. 
Um dia, fiquei sabendo que ela pre-
tendia vender a farmácia e resolvi 
aproveitar a oportunidade. Fiz uma 
oferta de compra e, desde 2008, estou 
à frente do negócio.

Foi difícil administrar a empresa?
Meu pai é comerciante e, quando ter-
minei a faculdade, fui trabalhar com 
ele no setor administrativo. Essa ex-
periência me deu uma base sobre ges-
tão financeira. Outro facilitador foi 
o fato de a farmácia já estar pronta e 
com uma carteira de clientes quando 

eu a comprei. Pensei em tudo isso an-
tes de fazer a proposta.

Quais produtos a farmácia produz 
e vende?
Trabalhamos com medicamentos alo-
páticos, usados para cortar os sinto-
mas, e homeopáticos, que induzem o 
organismo a criar mecanismos para 
combater a doença por conta própria. 
Também vendemos remédios florais, 
produtos naturais e cosméticos para 
corpo, rosto e cabelo.

Quais são os desafios de empreender 
no seu segmento?
O ramo da saúde é um pouco burocrá-
tico e exige uma série de adequações 
legais. São necessárias inspeções, que 
geram custos. Entretanto, o negócio 
pode ser rentável porque as pessoas 
precisam de qualidade de vida, espe-
cialmente com o aumento da expecta-
tiva de vida da população.

Como o programa ALI ajudou 
em seu negócio?
Recebi consultorias em áreas como ad-
ministração e marketing e apliquei o 
conhecimento que adquiri. Com isso, 
o faturamento da empresa dobrou. 
Também inauguramos uma filial na 
cidade no fim do ano e contratamos 
uma profissional exclusivamente 
para visitar os médicos e apresentar os 
lançamentos de cada especialidade.

Fo
to

: G
ui

lh
er

m
e 

M
or

ae
s

EU RECOMENDO

“O que mais influencia na 

fidelização dos clientes é 

o atendimento. No ramo 

de farmácia, por exemplo, 

aprendi que as pessoas têm 

a necessidade de saber o que 

estão tomando, então, investi na 

atenção aos clientes.”

Angela Fernandes Carminato, 
dona da farmácia Flor e Ser

PALAVRA 
DO ESPECIALISTA 

“Ao longo das consultorias 

realizadas durante o programa 

ALI na farmácia Flor e Ser, 

notamos o empenho e o 

envolvimento de Angela nas 

ações identificadas pelos 

agentes. Desde o início, a 

empresária compreendeu que 

ações simples e dentro de suas 

possibilidades poderiam trazer 

resultados significativos para 

o seu negócio. As conquistas 

alcançadas até o momento 

refletem toda a sua entrega ao 

negócio e ao programa.”

Clemilton Luís Bassetto, 
consultor do Escritório 
Regional do Sebrae-Sp 
em Bauru

A aprendiz que
virou empresária 
Farmacêutica de Bauru comprou a farmácia onde foi estagiária, dobrou
o faturamento e já abriu a primeira filial
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cnpj só pode ser solicitado online 

Por determinação da receita Federal, os pedidos de cnPj só podem ser feitos online. 
outra mudança diz respeito ao uso do aplicativo de coleta online do cnPj (coleta Web), 
válido a partir de fevereiro. o aplicativo deve ser usado para preenchimento de solicitações 
cadastrais de inscrição, alteração ou baixa. com isso, não há mais necessidade de se fazer  
o download ou instalar qualquer programa para as solicitações. Para os interessados,  
a receita Federal oferece curso de ensino a distância sobre o cnPj.

(alimentação fora do lar e beleza) e o 
outro, do comércio (vestuário). Já Len-
çóis Paulista conta com núcleos de be-
leza, vestuário e olericultura, do setor 
de agricultura.

Nas reuniões, os próprios empresá-
rios apontam problemas e possíveis 
soluções, com a mediação do agente de 
desenvolvimento local. “A ideia é au-
mentar a cooperação dos empresários 
atendidos e melhorar o nível de com-
petitividade das empresas no merca-
do em que atuam”, explica o analista 
do Escritório Regional do Sebrae-SP 
em Bauru, Mario Sergio Cappelozza.

Agudos é uma das cidades onde 
o projeto já rende bons resultados. 
Após consultorias de especialistas do 
Sebrae-SP e palestras de uma enge-
nheira química, os empreendedores 
do setor de beleza estudam lançar uma 
linha própria de produtos capilares nos 
próximos meses. Os encontros trazem 
melhorias práticas para os participan-
tes. “Quando comecei a participar do 
projeto, estava desanimada e pensava 
em fechar o negócio. Com as discussões 
em grupo, consegui aplicar métodos de 
administração e fidelização de clientes 
e já estou colhendo os frutos”, afirma a 
esteticista Aline Monteiro.

Em Lençóis Paulista, 45 empresá-
rios são atendidos. O núcleo de oleri-
cultura já participou de ações de aná-
lise de solo e até expôs produtos na 
Agrifam, maior feira de agricultura 
familiar do Brasil.

ançado em 2013, o Projeto Empre-
ender surgiu com a ideia de forta-

lecer os segmentos mais importantes 
da economia do País. Na região de 
Bauru, mais de 100 empresários dos 
setores de comércio, serviços e agri-
cultura se reúnem regularmente para 
discutir a melhoria do negócio. 

O projeto é fruto de uma parceria do 
SEBRAE com a Confederação das Asso-
ciações Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), que pretende implantar 
195 núcleos setoriais em 65 municí-
pios do Brasil até 2016, atingindo apro-
ximadamente 2 mil micro e pequenas 
empresas. O objetivo é estimular a 
competitividade e diminuir o índice 
de “mortalidade” das empresas.

Quatro núcleos operam na região 
de Bauru desde 2014. Três funcionam 
nas associações comerciais de Agu-
dos, Macatuba e Barra Bonita e Igara-
çu do Tietê (a mesma associação aten-
de essas duas últimas cidades). Dois 
desses núcleos são do setor de serviços 

Já na Associação Comercial de Bar-
ra Bonita e Igaraçu do Tietê, 15 dos 43 
empresários integram o núcleo de 
beleza. Além dos debates, eles partici-
param de feiras como a Hair Brasil e a 
Beauty Fair ao longo de 2014. “Os en-
contros nos colocam em contato com 
as tendências do mercado e nos dão 
valiosas dicas”, comenta a empresária 
e proprietária do salão Centro de Bele-
za, Vanderci Pescara.

Macatuba foi a última cidade da 
região onde os núcleos começaram a 
funcionar, em agosto de 2014. Mes-
mo assim, os empresários já apontam 
progressos no negócio. “Uma das pa-
lestras a que assistimos foi sobre a im-
portância do atendimento ao cliente, 
que já aplicamos em nossa empresa”, 
diz Mateus Mariano de Pontes, super-
visor da Loja Prisma, do ramo de con-
fecção de roupas.

Grupo de empresários do setor de beleza reúne-se 
periodicamente em Agudos para trocar experiências
e conhecimentos

Como pARtiCipAR

Para participar do Projeto 

Empreender, os empresários 

interessados devem procurar as 

associações comerciais onde os 

núcleos setoriais já funcionam. 

Confira os endereços:

Agudos – Avenida Odon Pessoa 

de Albuquerque, 156

tel. (14) 3262-1466

Barra Bonita e Igaraçu do Tietê – 

Rua Campos Sales, 381

tel. (14) 3604-2180

Macatuba – Rua Desidério 

Minetto, 459

tel. (14) 3268-1522

Lençóis Paulista – Rua Piedade, 161

tel. (14) 3263-0837

Nas reuNiões, 
os próprios 
eMpresários 

apoNtaM 
probleMas e 

possíveis soluções

Projeto fortalece  
setores na região de Bauru
Parceria do SEBRAE com associações comerciais busca soluções para empresários dos ramos de comércio, serviços e agricultura
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