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Sites como Peixe Urbano, Imper-
dível, Groupon e ClickOn viraram 
sucesso na internet, oferecen-
do produtos para clientes com 
e-mails cadastrados, com des-
contos que chegam a 90%. Eles 
são os chamados Clubes de Com-
pras, que disponibilizam ofertas 
coleti vas para os consumidores 
e podem se tornar parceiros da 
sua empresa. O modelo é o ga-
nha-ganha: o cliente compra bara-
to; o clube cobra percentual sobre 
a venda e o empresário faz marke-
ti ng de baixo custo. 

Confi ra a reportagem na p. 4.

Nos últi mos 5 anos, ganha força no 
Brasil a fi gura do Investi dor Anjo, 
uma pessoa fí sica ou um grupo de 
investi dores, que aporta recursos 
fi nanceiros e intelectuais em em-
presas nascentes, e inovadoras no 
seu campo de atuação.

Em entrevista ao Jornal de Negó-
cios, Bruno Caetano, o novo dire-
tor superintendente do Sebrae-
SP, fala sobre desafi os do cargo, 
a ampliação da área de atuação 
e da rede de atendimento da Enti -
dade e as expectati vas geradas so-
bre o novo mandato.

Aproveite as vantagens dos Clubes de Compras

Investidores anjo 
podem ajudar 
uma empresa
a sair do papel

Sebrae-SP: 
Expectativas 
para 2011

Destaques edição

Elias Freire: mais de 100 caixas de doces vendidas em menos de 24h

Waldir Rosenberg: aporte 
fi nanceiro para começar negócio

Nesta edição, você confere 77 classifi cados 
de micro e pequenas empresas, com ofertas 

de produtos e serviços 
que podem ajudá-lo 
no dia a dia da empre-
sa, bem como na troca 
de informações. 

Mais de 70 anúncios
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O conceito de sustentabilidade é mais amplo, 
e não envolve apenas a questão ambiental. 

É um tripé que engloba 
aspectos sociais, eco-
nômicos, bem como 
ambientais no dia a dia 
das organizações. 

Muito além da gestão ambiental

A Bolsa tem levantamentos apontando que 
há centenas de empresas com potencial 

para estar no Boves-
pa Mais, em todas as 
regiões do País. 

Bovespa busca PME’s

Com o aquecimento da economia, a de-
manda por pequenas empresas, na cadeia 

das grandes compa-
nhias, tende a acelerar. 

Fale a língua dos grandes
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Atual moda na internet, eles podem ajudar o seu negócio
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Retorno ao Sebrae-SP 
mais confi ante de que um 
futuro mais democráti co, 
mais justo e melhor para 
a sociedade brasileira será 
obti do por meio do suces-
so dos micro e pequenos 
empreendimentos. 

Mas para que isso possa 
ocorrer de fato é preciso 
criar um ambiente melhor 
para o fl orescimento e a 
consolidação do segmento 
que mais gera empregos e 
riquezas para o nosso País. 

Essa é uma tarefa que 
vai exigir de todos nós 
determinação e trabalho 
árduo. Porque não basta, 
como no passado recen-
te, apenas garanti r um 

tratamento fi scal diferen-
ciado para o setor. 

Os novos tempos não 
promoveram apenas alte-
rações profundas a parti r 
dos avanços tecnológicos, 
mas também no nível de 
competi ti vidade, que não 
reconhece mais porte da 
organização, nem frontei-
ras geográfi cas. 

Neste senti do, as lideran-
ças empresariais e o siste-
ma Sebrae terão um papel 
fundamental para assegu-
rar que os donos de mi-
cro e pequenas empresas 
possam se adequar a tem-
po para serem bem suce-
didos neste radical novo 
mundo dos negócios. 

Temos uma oportunida-
de única no Conselho do 
Sebrae-SP, que reúne re-
presentantes de enti dades 
empresariais e públicas. 
Devemos buscar um deno-
minador comum na defesa 
dos pequenos negócios, 
com a fi nalidade primeira 
de assegurar sua existên-
cia. E ao mesmo tempo 
vencer o desafi o imediato 
de combinar novos instru-
mentos para esti mular seu 
crescimento, com uma me-
lhora na sua longevidade. 

Além disso, teremos que 
trabalhar cada vez mais 
unidos pelo aperfeiçoa-
mento dos dispositi vos bu-
rocráti cos e tributários que 
envolvem esses empre-

endedores. Pois sabemos 
bem que eles não dispõem 
de recursos apenas para li-
dar com prazos e detalhes 
que envolvem centenas de 
milhares de leis, arti gos, 
decretos-leis, normas etc 
em todas as esferas admi-
nistrati vas tributárias. 

A defesa dos princípios 
da livre iniciati va, em es-
pecial dos pequenos em-
preendedores, que são 
os mais criati vos e ati vos 
deste País, será nossa 
contribuição para promo-
ver o verdadeiro ciclo vir-
tuoso do crescimento. 

Alencar Burti , presidente 
do Conselho Deliberati vo 
do Sebrae-SP

A legislação brasileira pre-
vê, no Novo Código Civil, 
de janeiro de 2002, tanto 
a dissolução como a alte-
ração do quadro societá-
rio das empresas, explica 
o consultor do Sebrae-SP, 
Boris Hermanson. 

O primeiro envolve em-
presas, inscritas no Ca-
dastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas (CNPJ), 
que tenham mais de 
dois sócios. “A situação, 

do ponto de vista legal, 
será mais simples. O que 
se faz é apenas a atua-
lização do contrato so-
cial”, explica o consultor. 
No caso de empresas 
com apenas dois sócios, 
a legislação permite que 
se permaneça com ape-
nas um sócio por, no 
máximo, 180 dias. “Após 
esse prazo, sem um 
novo sócio, restará a dis-
solução da sociedade”, 
diz Hermanson. 

Essa dissolução não sig-
nifi ca, obrigatoriamente, 
a exti nção do negócio. 
“O empreendedor poderá 
se inscrever como empre-
sário individual na Junta 
Comercial, e, assim, man-
ter sua empresa (CNPJ)”.

Já no caso das sociedades 
simples, aquelas compos-
tas por profi ssionais libe-
rais, a redução do quadro 
para um único sócio resulta, 
obrigatoriamente, na dis-

solução da empresa. “Para 
conti nuar com o negócio, 
o empresário precisará 
atuar como profi ssional 
autônomo, através de seu 
CPF”, ressalta o consultor. 

As primeiras semanas do ano 
costumam ser marcadas nas 
agendas dos empresários para 
atualizações e planejamentos. 
Para os que aproveitam este 
período para as leituras que po-
dem ajudar a alavancar os ne-
gócios ao longo do ano, seguem 
algumas sugestões de livros que 
acabaram de chegar às livrarias.

Trade Marketi ng – Estratégias de 
distribuição e execução de ven-
das é uma coletânea de arti gos 
que unem conhecimento acadê-
mico e práti cas de mercado. Co-
ordenado por Rafael D’Andrea 
e Matheus Cônsoli, o livro conta 
com a colaboração de pesquisa-
dores, professores e executi vos 
do setor varejista. Nele são apre-
sentados conceitos e ferramentas 
para planejamento e implemen-
tação de estratégias sobre tudo 
que envolve o ponto-de- venda. 

Ainda sobre estratégias para 
vender mais, a editora Campus 
traz para o Brasil a obra Do Zero 
ao Milhão: 7 passos para revo-
lucionar suas vendas, escrito 
por um dos mais renomados 
instrutores de venda do Reino 
Unido, Greg Anyon. Baseado no 
processo de “Venda em Casca-
ta”, o livro busca ser um guia 
práti co com os passos essenciais 
para desenvolver habilidades e 
aumentar as vendas, mesmo em 
períodos de recessão.

Em sua segunda edição, Seja 
especial em seu mercado é a 
terceira dica desta edição. No 
livro, Joe Calloway mostra, atra-
vés de experiências de grandes 
empresas, como se diferenciar 
em um mercado.

Todas as publicações citadas es-
tão à venda nas livrarias.

Dicas de leitura União de todos na defesa dos 
micro e pequenos empreendedores 

Perdi meu sócio, e agora?
“Montei uma escola de inglês com minha cunhada e ela sinalizou que pode deixar o negócio, 

para estudar fora do País. Se ela sair da sociedade, como devo proceder?”
Juliana A. Pereira - São Paulo, SP

Dúvida do empreendedor

Boris Hermanson, 
consultor do Sebrae-SP
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Depois de uma grande ideia, um 
bom plano de negócios e a aber-
tura da empresa, o desafi o de em-
presários se torna maior: conse-
guir dinheiro e bons contatos para 
crescer. Nos últi mos 5 anos, ganha 
força no Brasil a fi gura do Investi -
dor Anjo, pessoa fí sica ou grupo de 
investi dores, que aporta recursos 
fi nanceiros e intelectuais em em-
presas nascentes.
 
“Eles ganharam força no País graças 
à estabilidade econômica e à dimi-

Publicação mensal do Sebrae-SP
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nuição da taxa básica de juros”, ex-
plica o professor Afonso Cozzi, coor-
denador do Núcleo Empreendedor 
da Fundação Dom Cabral. 

Ainda que tenham o apelido de 
anjos, esses investi dores não 
aportam dinheiro por caridade. 
Normalmente, se torna sócio da 
empresa e quer que ela cresça 
para recuperar seu investi mento, 
embuti do de lucros, no futuro. 
“É natural que um anjo atue de 
forma estratégica para o sucesso 
daquele negócio”, explica Eduardo 
Vilas Boas, sócio-diretor da Em-
preende, consultoria de negócios. 

Investi mento pode chegar a R$ 1 mi

Na capital, desde 2007, existe a São 
Paulo Anjos, enti dade, sem fi ns lu-
crati vos, que visa à aproximação de 
investi dores anjo e empreendedores. 

Para atrair um investi dor da São 
Paulo Anjos por exemplo, o vice-
presidente da associação, Ewaldo 

Atraia um anjo para seu negócio
Crédito

Esqueça missões espirituais ou esotéricas, Investidores Anjo são pessoas 
interessadas em investir dinheiro e capital intelectual em projetos inovadores
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SEBRAE-SP
Rua Vergueiro, 1117, Paraíso, CEP: 01504-001

Escritórios regionais do Sebrae-SP
(Capital, Grande São Paulo e Litoral):
Baixada Santi sta: 13 3289-5818
Capital Norte: 11 2976-2988
Capital Sul: 11 5522-0500
Capital Leste: 11 2225-2177
Capital Oeste: 11 3882-5210
Grande ABC: 11 4990-1911
Alto Tietê: 11 4722-8244
Osasco: 11 3682-7100
Vale do Ribeira: 13 3821-7111

Escritórios Regionais do Sebrae-SP – Interior
Araçatuba: 18 3622-4426
Barretos: 17 3323-2899
Bauru: 14 3234-1499
Botucatu: 14 3815-9020
Centro Paulista – Araraquara / São Carlos: 16 3332-
3590 / 16 3372-9503
Franca: 16 3723-4188
Guarati nguetá: 12 3132-6777
Marília: 14 3422-5111

Russo, explica que o empreendi-
mento deve ser da região, apresen-
tar um caráter inovador e com po-
tencial de crescimento e expansão, 
além de indicar um retorno fi nan-
ceiro em médio prazo, de três a seis 
anos. “Este é um investi mento de 
risco, com recursos próprios que 
podem chegar a R$ 1 milhão, por 
isso, aquele empresário com foco 
em obter apenas ‘o ganha pão’ não 
se enquadra”, alerta. 

O primeiro passo é se cadastrar no 
site da associação (www.saopau-
loanjos.com.br). Posteriormente, 
a ideia será avaliada por um comi-
tê e, se atrair o interesse do grupo, 
o empreendedor será convidado 
para reuniões, em que apresenta-
rá detalhadamente o negócio. “De 
dez empresas selecionadas, em 
média três ou quatro recebem in-
vesti mento a cada semestre, por 
isso, a apresentação é um item de 
extrema importância, a oportuni-
dade de visibilidade do candidato”, 
exemplifi ca Russo. 

Ourinhos: 14 3326-4413
Piracicaba: 19 3434-0600
Presidente Prudente: 18 3222-6891
Ribeirão Preto: 16 3621-4050
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
Sudeste Paulista - Campinas/Jundiaí: 19 3243-
0277 / 11 4587-3540
Sudoeste Paulista – Itapeva: 15 3522-4444
Vale do Ribeira: 13 3821-7111
Votuporanga: 17 3421-8366

OUVIDORIA SEBRAE-SP
Para reclamações, críti cas, elogios e sugestões, 
contatar-nos pelo tel 0800-5700800 ou e-mail: 
ouvidoria@sebraesp.com.br
JORNAL DE NEGÓCIOS: www.sebraesp.com.br

Além da São Paulo Anjos, ou-
tras associações funcionam de 
modo semelhante. O publicitário 
Waldir Rosenberg contou com 
o apoio de três investidores para 
desenvolver sua ideia: uma clíni-
ca especializada em cuidados da 
saúde masculina. Com dois anos 
de existência, sua empresa, a Pro-
Men Clinical Center, conta com 
três unidades em diferentes es-
tados, com previsão de abertura 
de outras três e avaliada em dez 
vezes mais o valor do capital ini-
cial. “Começamos como pequena 
empresa e hoje nosso faturamen-
to de R$ 15 milhões está sendo 
reinvestido”, comemora.

O empresário Waldir Rosenberg
conseguiu dinheiro para sua empresa
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Para Elias Freire, da Delicake, estratégia de venda coleti va funcionou

Em maio do ano passado, Elias 
Freire, dono da Delicake, loja de 
cupcakes da capital paulista, resol-
veu investi r em uma novidade que 
chegava ao País: anunciar seus bo-
linhos numa oferta em um site de 
compras coleti vas.

Ele ofereceu seu produto com 50% 
de desconto e sua expectati va era 
vender 100 caixas com 6 cupcakes, 
em 24 horas, o tempo que a oferta 
fi caria no ar. “Me surpreendi. Em 
poucas horas já havia vendido 150 
caixas”, lembra. “Clientes de todos 
os cantos da cidade vieram conhecer 
a loja e a demanda diária, nos dias se-
guintes, aumentou em 30%”, explica.

Freire é um dos empresários que 
experimentaram a nova febre da 
Internet: os clubes de compras. 
Sites como Peixe Urbano, Imper-
dível, Groupon e ClickOn viraram 
sucesso, do dia para noite, ofe-
recendo produtos para clientes 

cadastrados, com descontos que 
chegam a 90%.

A equação funciona assim: a ofer-
ta é combinada entre a empre-
sa e o site e só será efeti vada se 
ati ngir um número mínimo de 
compradores, que justifiquem
o desconto agressivo. O consumidor 
compra pelo site do clube de des-
contos e é o próprio clube que con-
duz a negociação, bem como envia 
o voucher para o cliente, que depois 
troca pelo produto ou pela presta-
ção de serviço, no ponto-de-venda.

“Qualquer porte de empresa pode 
fazer esse ti po de ação de marke-
ti ng. Para nós, o mais importante 
é que seja um produto ou servi-
ço que os consumidores desejam 
e que o desconto seja agressivo, 
entre 50% e 90%”, explica Leti cia 
Leite, diretora do Peixe Urbano, 
um dos pioneiros nesse modelo 
de negócio no Brasil.

Geração Y e o consumo

Os consumidores da chamada Geração Y têm comportamento 
de consumo diferenciado. Um aspecto marcante é o potencial 
de conexões que esperam de uma compra. “Eles valorizam sua 
própria colaboração na construção de um produto e se mos-
tram preocupados com os valores da organização”, comenta o 
consultor do Sebrae-SP, Adriano Augusto Campos.Tendências

Conheça essas novas empresas que podem ajudar a sua a 

Como aproveitar a febre 

O que cada um ganha

O modelo de negócio é baseado 
no ganha-ganha. O consumidor 
compra um produto, às vezes até 
um objeto de desejo, como uma 
semana num hotel em praia pa-
radisíaca, com um preço bastante 

convidati vo. O clube de compra 
cobra um percentual sobre cada 
venda efetuada e o empresário 
faz uma ação de marketi ng de bai-
xo custo e resultado quase ime-
diato. Em geral, ele já calcula o 
quanto vendeu em 24 horas, após 
o anúncio ir ao ar.
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“O empresário deve ter em men-
te que, em termos de objeti vo,
a ação serve para divulgar a em-
presa e captar novos clientes. As 
ofertas agressivas sacrifi cam a ren-
tabilidade”, aponta Marcelo Sinelli, 
consultor do Sebrae-SP.

“Nosso pessoal alerta que a meta 
nesse ti po de estratégia não é lu-
crar com a oferta, mas pensar no 
futuro, em como atrair um novo 
cliente e fi delizá-lo”, conta Letí -
cia. Inclusive o empresário que faz 
a oferta deve preparar toda equipe 

para atender o novo consumi-
dor, com foco em torná-lo cliente
e vender outros produtos e serviços, 
além daquele da oferta coleti va.

Tendências

Salões de beleza, por exemplo, 
sempre ofertam escova progres-
siva, limpeza de pele e outros 
serviços de preços mais caros,
e podem aproveitar a ida do 
cliente ao local, para fazer tam-
bém, fora da oferta coleti va, 
vendas incrementais, de manicure
e corte de cabelo.

Alta demanda

Os sites de vendas coleti vas costu-
mam combinar com a empresa um 
limite de tempo e de quanti dade de 
vouchers a serem vendidos. Por 
isso, antes de investi r 
numa ação dessas, 
o empresário deve 
estar ciente de que 
terá um aumento na demanda.

“O atendimento à alta demanda
é um ponto muito importante, que 
tem gerado algumas reclamações. 
É importante planejar para evitar 
perda de credibilidade. O cliente 
cria uma expectati va e pode se 
senti r frustrado, caso haja atra-
so na entrega do produto ou uma 
prestação de serviço inadequada”, 
aponta Sinelli.

O empresário ainda precisa defi nir 
com sua equipe que o atendimen-
to ao novo cliente, que chega para 
trocar seu voucher, tem de ser bom
e no mesmo nível do de clientes 
convencionais. “Não pode desper-
diçar a oportunidade de cati var 
mais um comprador”, diz Letí cia.

O Peixe Urbano, por exemplo, 
orienta o dono da empresa, que 

fazer marketing de baixo custo, com possíveis bons resultados

dos clubes de compras

vai fazer a oferta, sobre a necessi-
dade de ter estoque, linhas telefô-
nicas adicionais e até contratações 
de funcionários extras, no período 
de vigência para trocar os vou-
chers, que costuma durar alguns 
meses. “Damos treinamento para
o empresário ter o melhor resul-
tado com o negócio”, diz Letí cia, 
que informa que sua empresa não 
cobra por esse adicional.

Elias Freire, da Delicake, diz que 
quer oferecer novamente seus 
cupcakes nos clubes de compras, 
mas primeiramente acredita que 
deve ampliar sua produção. “Já 
estamos com 4 lojas e o que pro-
duzimos hoje atende somente 
a demanda desses nossos pontos 
de venda. Não estamos prepa-
rados para uma grande alta da 

demanda, em um curto espaço 
de tempo”, comenta.

Devido ao aumento no número de 
empresas que oferecem esse ser-
viço, e à explosão de clientes in-
teressados nas ofertas agressivas, 
a venda de vouchers, atualmente, 
chegam à casa dos milhares, por 
isso o alerta sobre estar preparado 
para atender.

Outra dica de Sinelli é verificar
o histórico do site de compras 
coletivas. “Temos uma verda-
deira explosão desses sites, mas 
nem todos devem sobreviver. 
É importante verificar a credibili-
dade da empresa, se ela tem um 
passivo de reclamações e qual 
o retorno que pode oferecer para 
a empresa”, alerta.

Empresários estão oti mistas para 2011

Donos de micro e pequenas empresas estão oti mistas quanto ao 
próprio desempenho no primeiro semestre de 2011. Segundo a 
pesquisa Indicadores Sebrae-SP, feita em novembro, 41% dos 
2.716 empresários entrevistados apostam em aumento do fatu-
ramento; 27% acredita em manutenção da receita; enquanto uma 
fati a de 32% não sabe avaliar como poderá evoluir o faturamento. 

 O modelo 
de negócio é 
baseado no 

ganha-ganha: 
para o site, o 

empresário e o 
cliente fi nal

Marcelo Sinelli, consultor do Sebrae-SP



ALIMENTÍCIO

COMUNICAÇÃO / GRÁFICA

CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSULTORIA

DIVERSOS

INFORMÁTICA

CONFECÇÃO

LOJA - de varejo procura confecção de moda
Infanti l com cnpj e eti queta de composi-
ção, para inserir eti queta da marca registra-
da. Tel.: (11) 2203-1442 - MAGALI OP 50363

ABERTURA: de empresa sem custo 
contabilidade e administração de RH. 
Tel.: (11) 3645-2666 / 3644-7588
contabilcecop@terra.com.br OS 50368

MELHORIA: de resultado, recuperacão em-
presa, planejamento fi nanceiro, custo, for-
mação preço, fl uxo caixa, consult. Tel.: (11)
3584-7911 diretoria@audint.com.br OS 47488

CONSTRUÇÕES: limpeza, atuamos com 
limpeza geral, hidraulica, elétrica pintura, 
alvenária e acab., ref. em casa /apto. 
Tel.: (11) 5896-5435 - ROSALVO OS 50279

INFORMÁTICA: suporte, assistência técni-
ca e produtos p/ pequenas e médias empre-
sas, Tucuruvi. Tel.: (11) 2532-1272 - SILVIO
contato@connexxus.com.br OS 50360

MOLIBDENITA: em pedra , caulim indl p/
borracha, ti nta cerâmica e outros coloi-
dal, quartzo moído e diversas. Tel.: (11) 
2499-1212/77465572 - NELSON OP 50393

INFORMATICA: manutenção de computa-
dor, servidor, rede, projeto e serviço com ou
sem contrato. Tel.: (11) 3208-9178/8419-3786
contato@fastcontrol.com.br OS 50361

PÁGINA: internet newslett er, e-mail mark.,
prod. vídeo, soluções p/ internet, logoti po,
design gráfi co e criação. Tel.:(11)3535-6246
/6667-6008 www.bioartes.com OS 50226

SYNCHRON: sistemas erp p/ pequenas e 
médias empresas; soluções p/ nf-e, sped 
fi scal e contábil. Tel.: (16) 3371-1177
www.synchron.com.br OP 50377
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INVENTOS

LOGÍSTICA

MARCAS E PATENTES

MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZACIONAL

ABERTURA: alteração e encerramento 
de empresas, asses. fiscal, trabalhista, 
contábil, MEI. Tel.: (11) 2989-4731
- MÁRCIA mdr.ass@uol.com.br OS 49551

ABERTURA: de empresa me - epp, 
declarações de imposto de renda (pf), 
certi dões.Tel.: (11) 3462-7321 - MARCIO
www.mkrcontabil.com.br OS 50370

CONTABILIDADE - sem custo por 3 meses 
experiência cecop contabilidade e adm.
de rh. Tel.: (11) 3645-2666 /3644-7588
contabilcecep@terra.com.br OS 50369

PROCESSOS: fl uxogramas, desenvolver, revi-
sar e implantar, ministrar e desenvolver trei-
namentos adm e produção. Tel.: (11) 5052-1958
candidodebarros@uol.com.br OS 50245

INVENTOR: de ratoeira com duplo disposi-
ti vo de captura (independente do tamanho)
busca parceiro para produção do produto.
Tel.: (35) 8453-4305 - JOSÉ MILTON PI 50372

O Sebrae-SP não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço publicitário.

O anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

Classifi cados
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PROCURA
REPRESENTANTES

TRANSPORTE

SOCIEDADE

USINAGEM

Classifi cados

CONHEÇA: os benefí cios de representar a 
nova jarra azul e outros produtos da mesma 
empresa. Tel.: (11) 3315-0234 / 9967-3124 
- BÓRIS www.jarraazul.com.br PI 50359

ESCRITÓRIO: em São Paulo com toda 
estrutura montada, busca parceria para 
novos negócios e produtos para revenda. 
Tel.: (11) 3231-1484 - JOSÉ MARIA PI 50275

PERFUMES: importados, originais, confi ra 
nossas vantagens. Tel.: (11) 4441-1424/ 
3917-7402 - EDUARDO AZEVEDO PI 50392

LOJA: Sto André ramo de vasos personalizados 
junto gardens e profi ssionais c/ carteira 
clientes, exc.comissão. Tel.: (11) 2988 6264
cesaroliveira398@gmaill.com PI 50331

TAPIOCA: paulista - procura sócio investi dor 
conheça nossa empresa. Tel.: (11) 3917-
7402/6927-2577 - EDUARDO AZEVEDO 
www.tapiocapaulista.com.br PI 50391

TORNO: cnc e centro de usinagem, torno, 
fresa, peças especiais em aço, alumínio, latão. 
Tel.: (11) 2919-7941 - ANTENOR
www.renol.com.br OS 46487

Sem a certificação, o produtor fica 
impedido de exportar ou vender 
seus produtos em estabelecimen-
tos comerciais

Desde janeiro, todo produto orgâ-
nico brasileiro, exceto os vendidos 
diretamente por agricultores fami-
liares, deve apresentar o selo do 
Sistema Brasileiro de Avaliação de 
Conformidade Orgânica (Sisorg). 
O selo pode ser obtido por certifi-

cação ou por Sistema Participativo 
de Garantia. Sem a certificação, o 
produtor fica impedido de expor-
tar ou vender seus produtos em 
estabelecimentos comerciais. Para 
a venda direta em domicílio e fei-
ras livres, o produtor também deve 
cadastrar-se no site do Ministério 
da Agricultura para obtenção do 
registro de controle social para 
a venda direta sem certificação. 
Nestes casos, o produtor, no lugar 

de um dos selos, exibirá um docu-
mento com número de identifica-
ção para os consumidores locais.

Segundo o Ministério da Agricul-
tura, até dezembro de 2010, apro-
ximadamente 1,5 mil produtores 
orgânicos estavam de acordo com 
a nova regra e mais 3,5 mil esta-
vam em processo final de cadastra-
mento. Dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) 

indicam que são 90 mil o número 
de produtores de orgânicos.

Em 2007, o mercado mundial de 
orgânicos movimentou cerca de 
US$ 30 bilhões. O Brasil era o sexto 
colocado nessa produção mundial 
saudável e movimentou naquele 
ano US$ 250 milhões em exporta-
ção. De lá para cá, as estimativas 
de crescimento deste mercado va-
riam de 20% a 30% ao ano.

Começa a vigorar o selo para produtos orgânicos
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Sustentabilidade

Sustentabilidade está na moda.
Todo mundo já leu algo a respeito 
do assunto nos últimos anos. No 
entanto, o conceito está bem mais 
amplo, não ficando mais restrito 
apenas à responsabilidade am-
biental. “Quando falamos em sus-
tentabilidade, impreterivelmente, 
devemos incluir aspectos sociais 
e econômicos, além de ambien-
tais”, aponta Dòrli Martins, con-
sultora do Sebrae-SP.

Muito além da gestão ambiental

Torne sua empresa sustentável 
As grandes empresas já cobram de seus fornecedores, dentre eles micro e pequenas (MPEs) companhias, o ali-
nhamento nas boas práti cas sociais e ambientais. A seguir, a consultora do Sebrae-SP, Dòrli Marti ns, dá exemplos 
de práti cas sustentáveis, possíveis de se encaixar no custo das MPE’s:

• Uso efi ciente de energia elétrica e água;
• Redução de consumo de matéria-prima ou substi tuição dessa matéria-prima por outra menos agressiva 

ao meio ambiente;
• Readequação do layout da empresa, com vistas em aumentar a produti vidade e conforto para os funcionários;
• Promoção de campanha interna sobre coleta seleti va, apresentando os benéfi cos dessa práti ca aos funcio-

nários, também em suas casas;
• Incenti vo do reúso e da reuti lização de materiais.

Cada vez mais, os clientes e a sociedade vão exigir
atitudes sustentáveis das organizações, grandes ou pequenas

Prêmio de Sustentabilidade

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomercio) está com inscrições para 
o 2º Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, que elegeu 
como tema o “Varejo Responsável”. Pequenas empresas 
podem participar. Inscrições até 28 de fevereiro, pelo site 
http://www.fecomercio.com.br/sustentabilidade/

“Os projetos sociais e ambien-
tais contribuem para estratégia 
do negócio, não é filantropia, 
é benefício para a empresa”, 
completa Bettina Grajcer, dire-
tora técnica da Lynx, que presta 
consultoria em sustentabilidade.

Qualquer empresa, de qualquer 
porte, se ainda não aplica prá-
ticas sustentáveis no dia a dia, 
pode, e precisa, começar a fazer 

parte desse mundo. No longo 
prazo, não aplicá-las comprome-
te até a continuidade da empresa, 
inclusive por conta de legislações 
implantadas. A diretora da Lynx 
explica que atitudes como evitar 
o desperdício de papel, incenti-
var a carona solidária e o uso de 
transporte coletivo entre os co-
laboradores são pequenas ações 
que já dão resultados positivos. 

Além dessas questões que se refe-
rem ao dia a dia da empresa, vale 
dizer que, cada vez mais, os consu-
midores ficam sensíveis às ações 
das empresas, das quais compram 
produtos, em relação ao social 
e ao meio ambiente. “Hoje, as 
boas praticas ambientais e sociais 
garantem um diferencial compe-
titivo importante”, alerta a con-
sultora do Sebrae-SP.

Betti  na Grajcer, da Lynx, que presta consultoria em sustentabilidade

Dòrli Marti ns, do Sebrae: 
sustentabilidade para MPE ś
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A BM&FBovespa começa o ano de olho nos pequenos e médios empre-
endimentos - fundamentais para que possa ati ngir a meta de ampliar em 
50% o número de empresas listadas, o equivalente a pelo menos mais 
200 companhias até 2015. Para cumprir o objeti vo, a Bolsa espera con-
tar com fatores positi vos, como a recuperação do mercado internacional
e o crescimento da economia brasileira. 

Cristi ana Pereira, diretora de Desenvolvimento de Empresas da BM&FBovespa, 
explica que o perfi l de empresas que a Bolsa pretende ati ngir são aquelas em 
estágio de alto crescimento, que precisam de alternati vas de fi nanciamento 
para se expandir e podem uti lizar o mercado acionário como fonte de re-
cursos. Não há restrições quanto ao setor, porte ou faturamento da em-
presa, mas é fundamental que as empresas adotem elevados padrões de 
governança corporati va.

A Bolsa já apurou que há centenas de empresas com potencial para 
estar no Bovespa Mais, ambiente mais propício ao segmento de em-
presas de menor porte, em todas as regiões do País. As que possuem 
perfil para se listar são as que pretendem fazer uma oferta concen-
trada em pouco investidores ou até mesmo sem uma oferta pública 
inicial de ações (OPA). 

Até agora, estão no Bovespa Mais apenas duas empresas de menor porte: 
a Nutriplant, fabricante de ferti lizantes, e a Cia de Água do Brasil (CAB 
Ambiental), ainda em processo de registro na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM). Uma explicação para a baixa parti cipação é que, após
o lançamento do Bovespa Mais (2005), as condições de mercado não fo-
ram favoráveis, pois em 2006 e 2007 havia grande liquidez no mercado in-
ternacional e muitas empresas preferiram ingressar diretamente no Novo 
Mercado, outro segmento da Bovespa. 

Hoje, segundo a Bolsa, as condições são mais favoráveis, e a maior difi cul-
dade é que as empresas menores ainda têm pouco conhecimento quanto 
à viabilidade de acesso ao mercado de capitais e sobre desenvolvimento 
de padrões de governança.

Bolsa busca maior participação das pequenas empresas
Meta da Bovespa é ampliar em 50% o número de companhias listadas até 2015

Cristi ana Pereira, diretora de Desenvolvimento de Empresas da BM&FBovespa

Oportunidade

Cursos dão formação para quem quer abrir capital
No fi nal do ano passado, a Bolsa lançou dois programas de formação voltados para empreendedores das pequenas e médias empresas. Para 
os iniciantes, foi criado o “Bota Pra Fazer”, em parceria com o Insti tuto Endeavor. Tem 40 horas, custo de R$ 1,4 mil e atualmente está sendo 
implantado em incubadoras de empresas. 

Já o programa “Gestão e Crescimento Empresarial de Alto Impacto”, em parceria com a escola inglesa Babson College, é voltado para quem 
já têm negócios estabelecidos e busca um crescimento mais vigoroso e sustentável. O investi mento é de R$ 12 mil. As inscrições podem ser 
feitas até 11/02, no www.bmfb ovesa.com.br/educacional. 

Prazo para declaração do MEI é prorrogado

O prazo de entrega da Declaração Anual do Microempreende-
dor Individual foi prorrogado de 31/01 para o últi mo dia de fe-
vereiro, segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional. Também 
foi atualizado o valor do pagamento mensal do MEI, que passa a 
ser de R$ R$ 60,40, para ati vidades comerciais e industriais; R$ 
64,40, para serviços; e R$ 65,40, para ati vidades mistas.
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Manutenção Industrial. Ele presta 
serviços de manutenção indus-
trial para laboratórios farmacêu-
ticos e indústrias de alimentos, 
a maioria multinacionais.

“Chegar até os clientes até que 
não foi difí cil, pois trabalhei muitos 

O crescimento da população, a me-
lhora da renda e o avanço da ter-
ceirização vêm esti mulando cada 
vez mais o surgimento de micro 
e pequenas empresas no setor de 
serviços. Nos últi mos anos, o seg-
mento cresce em média de 6,6% 
ao ano em São Paulo, em número 
de estabelecimentos, contra ex-
pansão de 5,2% das empresas em 
geral. No foco desses prestadores 
de serviços, além do consumidor 
pessoa fí sica, estão as grandes 
companhias: 43% das MPEs paulis-
tas, segundo pesquisa do Sebrae-
SP, vendem produtos e serviços 
para as médias e grandes empre-
sas. Nesse cenário, saber como 
prospectar clientes e lidar com os 
parceiros é fundamental para ga-
ranti r competi ti vidade e não per-
der oportunidades de negócio.

Gustavo Carrer, consultor do Se-
brae-SP, alerta que o primeiro pas-
so para quem pensa em fornecer 
serviços a grandes clientes, seja 
qual for a ati vidade, é estar formali-
zado e ter uma empresa muito bem 
organizada. “Além disso, será pre-
ciso garanti r diferenciais de prazo, 
qualidade e preço, e demonstrar, 
desde o primeiro contato, o máxi-
mo de profi ssionalismo em todos 
os aspectos”, destaca.

Estratégia e planejamento

O também consultor do Sebrae-
SP, Pedro João Gonçalves, dá ou-
tra dica importante. Segundo ele, 
uma pesquisa da enti dade revela 
que, dos 43% que vendem para 
empresas maiores, apenas 28% 

têm uma estratégia específi ca 
de vendas. “O setor de serviços 
é o que mais cresce hoje. Mas os 
empreendedores ainda precisam 
planejar melhor suas ati vidades 
e também as vendas”, orienta.

Gonçalves lembra que operam no 
Estado de São Paulo perto de 778 
mil MPEs de serviços (37% do to-
tal das empresas em ati vidade em 
2010). E ressalta vários segmentos 
que apresentam oportunidades 
para essas prestadoras de serviços: 
de segurança, limpeza e vigilância 
às áreas de educação, saúde, ali-
mentação, lazer e turismo. Carrer 
acrescenta ainda que há espaço 
para pequenos prestadores de ser-
viços em áreas como manutenção 
de máquinas e equipamentos, ali-
mentação em eventos, manuten-
ção de prédios e em segmentos 
como TI (Tecnologia da Informação)
e webdesign.

Com cinco funcionários fi xos e uma 
carteira de 10 clientes, o engenhei-
ro mecânico Jacques Douglas, tem 
conseguido bons resultados com 
sua microempresa a Amantec - 

Estratégias para atrair os grandes
Segundo Gustavo Carrer, consultor do Sebrae-SP, embora boa parte desses 
das pequenas empresas cheguem às grandes companhias por indicação, 
há outros canais importantes a serem explorados, confi ra:

• Mala direta, seguida de contato telefônico; 
• Visita pessoal ao potencial cliente;
• Parti cipação em eventos ou feiras de negócios voltados para o seu 

segmento de atuação;
• Elaboração de um bom site na internet, assim como anúncios 

da empresa em sites de busca.

Planejamento ajuda prestador
de serviços a conquistar grandes clientes

Parceria com empresas maiores exige ainda 
conhecimento técnico, além de preço, prazo e qualidade

anos na minha área, que é a de cal-
deraria. Isso me permiti u ter bons 
contatos e conhecimentos técnicos 
que fazem a diferença. Agora, para 
me diferenciar ainda mais da con-
corrência, quero melhorar a orga-
nização, a gestão e a divulgação do 
trabalho da empresa”, conclui. 

Jacques Douglas: sua microempresa presta serviços para multi nacionais

Grandes Negócios

Serviços geraram mais empregos em 2010

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), o setor de serviços foi o grande impulsionador 
da geração de empregos formais em 2010, sendo responsável 
pela criação de 1,008 milhão de postos. No total, foram gera-
dos 2,5 milhões de postos no Brasil no ano passado, número 
recorde em toda a série histórica do Caged, iniciada em 1992. 

Gustavo Carrer, do Sebrae-SP: relaciona-
mento para atrair grandes clientes
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05/02
Salário
Últi mo dia para o paga-
mento do salário do mês 
de janeiro de 2011
 
07/02
FGTS
Prazo para recolhimento 
da contribuição para o 
FGTS e para encaminhar 
ao Ministério do Trabalho 
e Emprego a relação de 
admissões, transferências 
e demissões de emprega-
dos (todas referentes ao 
mês de janeiro de 2011)
 
15/02
ICMS
Últi mo dia para o paga-
mento do ICMS, das em-
presas optantes pelo Sim-
ples Nacional, referente à 
diferença de carga tribu-
tária na aquisição de pro-
dutos de outros estados
 
18/02
INSS
Últi mo dia para o reco-
lhimento da contribuição 
previdenciária das pesso-
as jurídicas e produtores 
rurais, calculada sobre 
o total da folha de paga-
mento, do prolabore reti -
do dos sócios, pagamento 
a autônomos e do valor 
reti do dos empregados, 
referentes ao mês de ja-
neiro de 2011
 
21/02
MEI
Últi mo dia para os paga-
mentos unifi cados dos 
tributos devidos pelas 
optantes do Simples, in-
dicentes sobre a receita 
bruta; entrega da cópia 
da CPS referente ao re-
colhimento do Sindicato 
representati vo da cate-

goria profi ssional e para o 
pagamento da DAS, pelos 
Microempreendedores 
Individuais (MEI). Todos 
referentes ao mês de ja-
neiro de 2011
 
25/02
Impostos
Últi mo dia para o recolhi-
mento das seguintes con-
tribuições:
Pis/Pasep com base no 
faturamento de janeiro 
2011;
Código Darf: 
Folha de pagamento (en-
ti dades sem fi ns lucrati -
vos): 8301
Faturamento: 8109
Alíquotas:
Lucro Presumido - 0,65%
Folha de pagamento - 
1,0%
 
Pis/Pasep não cumulati vo:
Código Darf: 6912
Alíquota: 1,65%
 
Cofi ns faturamento
Código Darf: 2172
Alíquota: 3%
 
Cofi ns não cumulati vo
Código Darf: 5856
Alíquota: 7,6%
 
28/02
IR
Últi mo dia para pagamen-
to do Imposto de Renda 
devido pelas optantes do 
Simples, incidente sobre 
os ganhos de capital (lu-
cros), obti dos na aliena-
ção de ati vos no mês de 
janeiro de 2011. Últi mo 
dia também para a entre-
ga da DES, relati va ao mês 
de janeiro de 2011, pelos 
prestadores, tomadores 
ou intermediários de ser-
viços tributos pelo ISS no 
município de São Paulo.

Agenda
de Tributos

Entrevista

“Capacitação e crédito 
têm que andar juntos”

Em fevereiro, o Sebrae-SP empossou nova dire-
toria. O novo diretor superintendente é Bruno 
Caetano, 31, sociólogo, mestre e doutorando 
em Ciência Políti ca. Caetano foi assessor espe-
cial do prefeito na administração de José Serra 
(2005-2006). Em 2007, assumiu a Subsecreta-
ria de Gestão Estratégica, ligada à Secretaria 
da Casa Civil do Estado, ano em que também 
passou a acumular a Secretaria de Comunicação 
do Governo de São Paulo. 

Em entrevista ao Jornal de Negócios, o novo di-
retor superintendente do Sebrae-SP fala sobre 
desafi os do cargo, ampliação de área de atuação 
e da rede de atendimento, e expectati vas gera-
das sobre o novo mandato.

Jornal de Negócios: Quais são os desafi os da 
nova gestão do Sebrae-SP?
Bruno Caetano: Temos, para esses próximos 
quatro anos, desafi os muito grandes. Fortalecer 
a cultura empreendedora, ampliar a nossa rede 
de atendimento, incenti var a formalização dos 
negócios, estão entre os principais. Vamos tra-
balhar para dar ferramentas adequadas, indica-
dores e apoio a esta vocação do brasileiro de ser 
empreendedor. É preciso mobilizar a sociedade 
em favor do empreendedorismo, desenvolver 
o espírito empreendedor já na escola, a educa-
ção para o trabalho. O Sebrae-SP pode contri-
buir muito para isso. 

J.N.: Quais serão os primeiros passos para esta 
mudança de cenário?
B.C.: Buscaremos, por exemplo, aproxima-
ção com o Poder Público. É possível, estreitar 
a relação do Sebrae-SP com áreas de crédito do 
Governo. Sabemos que, hoje, a Nossa Caixa De-
senvolvimento tem R$ 1 bilhão em caixa para 
fazer emprésti mos no Estado, voltados, sobre-
tudo, a micro e pequenas empresas. Penso que 
o Sebrae-SP pode, ao mesmo tempo em que 
oferece capacitação técnica, facilitar o acesso ao 
crédito, seja da Nossa Caixa Desenvolvimento, 
seja aos programas de microcrédito, como Banco 
do Povo Paulista e São Paulo Confi a. Treinamen-
to, capacitação e crédito têm que andar mais 
juntos, e esse é o caminho que vamos percorrer.

J.N.: Existe expectati va de ampliar a rede de 
atendimento do Sebrae-SP?
B.C.: Sim, especialmente para o interior 
do Estado. Seguindo a orientação do nosso 
Conselho e do nosso presidente, Alencar Burti , 
vamos ampliar a rede fí sica, que é primordial 
para nosso trabalho, mas vamos também in-
vesti r no Ensino a Distancia, em novas tecno-
logias, em consultorias online. Também pensa-
mos em novos meios, como a TV Digital, que, 
em breve, chegará a todos os lares brasileiros. 
Vamos incenti var o uso das novas tecnologias, 
mas sem descuidar da ampliação fí sica e do 
atendimento presencial.

J.N.: Como esta ampliação vai impactar na práti -
ca dos atendimentos?
B.C.: Nossa meta é chegar aos 645 municípios 
do Estado, considerando atendimentos pre-
sencial e virtual e o Sebrae Móvel. Com mais 
atendimento, também vamos trabalhar em 
favor da formalização dos empreendimentos. 
Hoje, para cada empresa formal, há duas in-
formais. Essa não é uma situação confortável 
para o desenvolvimento, porque não se com-
pete de forma igual, com as mesmas regras. 
Quem está na informalidade também tem 
mais difi culdade de tocar o seu negócio, não 
consegue crédito, não acessa os benefí cios. 
A formalização é um desafi o e o Sebrae-SP 
pode ajudar a superá-lo. 

Bruno Caetano: novo superintendente do Sebrae-SP


