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Uma super força para o seu negócio.
Para se diferenciar no mercado e conquistar novos clientes, o microempreendedor individual precisa se 
capacitar. E você não está sozinho nessa! Conheça o Programa Super MEI e participe de capacitações que 
unem formação técnica e gestão empresarial. 

Não importa qual é o seu ramo de atuação: indústria, comércio, prestação de serviços ou transportes. 
Acesse dicas, aplicativos e soluções variadas para você, microempreendedor individual, implementar seu 
empreendimento, obter informações sobre linhas de crédito para ampliar seu negócio, aumentar as vendas e 
diversificar seus produtos. Tudo isso, com o apoio do Sebrae-SP e de entidades especializadas no assunto.

http://supermei.sebraesp.com.br

Participe do Super MEI. Invista no seu negócio e aumente suas chances de crescer.  
Procure o Sebrae-SP mais próximo, ligue 0800 570 0800 ou acesse:

Investimento: R$ 50,00.

Qualificação constante 
Sócio de loja de decoração contrata consultoria do Sebrae-SP para reciclar conhecimentos e melhorar resultados | página 2

Um dos proprietários da 3 Irmãs, empresa familiar com 50 anos de funcionamento na capital, Rodrigo Duarte buscou ajuda para fazer um check-up dos processos em todas as áreas. Objetivo é promover ajustes visando maior eficiência 

capital

Tiragem regional: 159.924
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É justamente essa a orientação se-
guida por Rodrigo Duarte, um dos pro-
prietários do negócio familiar 3 Irmãs 
Decorações e Cortinas, na Vila Carrão, 
capital. O primeiro passo foi fazer um 
check-up da empresa. “Contratamos a 
consultoria do Sebrae-SP para checar 
todas as áreas da nossa empresa, bus-
cando aprimorar o negócio. Estamos 
avaliando a operação constantemen-
te, assim como o momento econômico, 
que não é um dos mais favoráveis. Es-
peramos que essa decisão reflita lá na 
frente, em processos mais ajustados, 

nvestir em atualização constan-
te dos conhecimentos em gestão e 

administração em tempos de aper-
to econômico pode ser a chave para 
enfrentar o período turbulento com 
mudanças de estratégia e visão mais 
ampla da realidade da empresa. “Se 
houver informações suficientes e sou-
ber usá-las, o empresário contará com 
uma vantagem competitiva e poderá 
planejar melhor as ações e o futuro do 
negócio”, indica o consultor do Escritó-
rio Regional (ER) do Sebrae-SP Capital 
Leste I, Armando Scarpi Filho.

eficientes e com maior capacidade de 
entrega, inclusive registrando ganho 
de energia entre os funcionários da 
empresa”, destaca o empresário.

Prevenção
Para fazer essa atualização de infor-
mações e processos não é preciso, ne-
cessariamente, que a empresa esteja 
passando por dificuldades. “Muitas 
vezes, o resultado do negócio é positi-
vo, mas poderia ser bem melhor, com 
prevenção de perdas e maiores ganhos. 
Por isso, é importante fazer uma reci-
clagem de todo o processo, realizando 
todas as etapas e identificando falhas 
para, então, atuar em cima do que for 
necessário”, explica o consultor.

Para ele, é imprescindível adotar 
esse procedimento como prática regu-
lar. Isso porque, segundo Scarpi Filho, 
com o tempo é comum que o empresá-
rio se acomode e, com isso, deixe esca-
par detalhes que poderiam ser impor-
tantes no planejamento estratégico. 
“Além disso, sempre há novidades no 
mercado que demandam atualiza-
ção”, reforça o consultor.

Ajustes de rotA
A 3 Irmãs Decorações e Cortinas está 
no mercado há mais de 50 anos. Atua-
lizar os conhecimentos tem sido vital 
desde o seu nascimento, principal-
mente diante das habilidades dos ges-
tores. Com ampla experiência na área 
comercial, mais recentemente Duarte 

Rodrigo Duarte, sócio da 3 Irmãs Decorações e Cortinas, contratou um check-up e frutos começam a aparecer

Atualizar conhecimentos 
só traz benefícios
Empresários que buscam se qualificar e aperfeiçoar processos reduzem custos e otimizam resultados
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ri entendeu que precisava buscar trei-
namentos administrativos e finan-
ceiros para obter melhores resultados 
para o negócio.

O processo já tem mostrado retorno 
em três meses de operação. “Conse-
guimos quantificar nosso estoque e 
negociar com fornecedores e institui-
ções financeiras”, explica ele. Além 
disso, após a consultoria foi possível 
detectar, por exemplo, que uma falha 
ocorria por mais de 30 fatores e não 
apenas cinco – como se imaginava.

Uma das metas é integrar todas as 
informações necessárias para gerir 
a empresa. “A ideia é que possamos 
administrar o empreendimento com 
base nos números e, com isso, ter indi-
cadores para entendermos como está 
a empresa”, projeta Duarte.

Para o consultor do Sebrae-SP,o em-
presário que atualiza seus conhecimen-
tos com frequência só tem a ganhar. 
“Evita-se desperdícios e o custo do pro-
duto ou serviço oferecido tende a dimi-
nuir. Com gasto mais baixo, o resultado 
pode melhorar e liberar recursos para 
reinvestir na expansão”, explica.

É exatamente essa a expectativa 
de Duarte. “Os frutos dessa recicla-
gem serão uma gestão mais adequa-
da, profissionalizada e técnica, com 
redução de custos e maior eficiência 
operacional, dando mais capacidade 
produtiva para nós e, consequente-
mente, ampliando as vendas”, afirma 
o empresário. 

2 | jornal de negócios | capItal



edição 261 | dezembro de 2015 | 3

Crash
(Ed. Leya Brasil)
Por meio de casos curiosos, 
Alexandre Versignassi conta a 
história da economia, da Grécia 
Antiga até o século 21. Livre 
do “economês”, a publicação 
desvenda questões como as 
oscilações do dólar e a inflação.

MEsh
(Ed. alta Books)
Lisa Gansky detalha o 
Mesh, modelo de negócios 
compartilhado, que considera 
o futuro do mercado. São 
novas empresas que oferecem 
bens e serviços sem obrigar 
o cliente a assumir o custo 
de possuí-los totalmente.

GEstão da EMoção
(Ed. saraiva)
Administrar as emoções é o 
alicerce de qualquer tipo de 
“coaching”: profissional, pessoal 
ou financeiro. Augusto Cury 
mostra a melhor forma de 
conseguir um gerenciamento 
apropriado na área.

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

 A previsão que 2015 e 2016 não seriam 
anos fáceis vem se confirmando. Segundo ana-
listas, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
deve sofrer recuo de 3% neste ano e outros 1% 
em 2016. A inflação de 2015 deve ficar na mé-
dia de 8,9%, segundo analistas internacionais.
A queda do consumo se reflete diretamente 
nos pequenos negócios, extremamente de-
pendentes do mercado interno. Ao longo deste 
ano, o faturamento real das micro e pequenas 
empresas (MPEs) ficou abaixo do apurado em 
2014. Assim como os consumidores, empre-
sários também estão mais pessimistas: 40% 
acreditam em piora do nível de atividade eco-
nômica nos próximos seis meses, diante de 
22% no mesmo período do ano passado.
Sei que não são as melhores notícias para co-
meçar dezembro, mas devem servir de alerta e 
referência para buscar novas formas de atuar no 
mercado. Muitos perguntam se isso é possível. 
Não é a primeira crise que enfrentamos e sabe-
mos que o olhar atento à administração, a ra-
cionalização de custos e um planejamento bem 
fundamentado podem fazer toda a diferença.

Exemplo concreto aconteceu durante o dia “D” do 
Movimento Compre do Pequeno Negócio, realiza-
do pelo SEBRAE em todo Brasil. Em 5 de outubro, 
mais de 56 milhões de pessoas compraram de 
pequenas empresas, contribuindo para o fatura-
mento aumentar em relação ao dia 28 de setem-
bro. O que mudou? A busca de novas oportunida-
des, a tomada de riscos calculados e a ativação de 
uma grande rede comprometida com resultados.
O Sebrae-SP continuará de portas abertas para 
levar adiante esse trabalho em toda a sua rede 
de atendimento, presencial e virtual. Isso já pode 
ser visto nesta edição do Jornal de Negócios, 
que traz ideias, dicas e orientações importantes 
que vão ajudá-lo a se incorporar ao movimento.
Nos últimos dias de 2015, renovo com você 
meu compromisso de continuar combatendo 
energicamente a criação e o aumento de im-
postos, cobrando o tão necessário ajuste das 
contas públicas e trabalhando pela simplifica-
ção das normas que regem o dia a dia do setor 
produtivo privado. Porque esse é o Brasil que 
queremos e merecemos em 2016.
Boas Festas a todos!

Inovar, 
persistir e 
combater 

Paulo skaf, 

Presidente do sebrae‑sP
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MensageM aos leitores

A partir do ano que vem, o Jornal de Negócios e a revista Conexão, ambos do Sebrae-SP, 
entram em uma nova fase. As duas publicações irão se fundir em um só produto editorial – 
mais dinâmico, objetivo e de fácil leitura. O periódico manterá o nome Jornal de Negócios  
e será mensal, sempre com muita informação, orientações, dicas e assuntos de total 
interesse do empreendedor. Entre em contato pelo endereço http://sebr.ae/sp/queroreceber 
e garanta o seu exemplar do Jornal de Negócios todo mês. Fique conosco e bons negócios!
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segMento à prova de crise

Quando o assunto são as 570 mil microempresas que atuam no ramo da beleza, as mulheres 
lideram a maioria. contudo, dados do sebrae apontam que os homens estão avançando 
nessa área: são quase 100 mil donos de estabelecimentos, bem como a clientela masculina 
dobrou nos últimos dois anos. Tanto elas como eles trabalham em um campo cujas taxas  
de crescimento ignoram a crise da economia nacional. Para 2015, a previsão de expansão  
é de 7,5%, com faturamento perto de r$ 42 bilhões.

hirofumi ikesaki tinha apenas 
seis anos quando desembarcou 
no interior de são paulo com a 
família, em 1934. como a maioria 
dos imigrantes japoneses daque-
la época, seu pai foi trabalhar na 
lavoura de café. somente depois 
da segunda guerra mundial, em 
1947, eles se transferiram para 
a capital, onde ikesaki iniciou 
sua vida profissional no ramo de 
tinturaria. nos anos 1960, perce-
bendo que os salões de beleza sur-
giram com força, ele teve a ideia 
de montar uma loja de produtos 
cosméticos para abastecer esse 
setor. nascia, assim, em 1964, a 
ikesaki, um verdadeiro supermer-
cado da beleza que atualmente 
soma oito unidades (sete na gran-
de são paulo e uma em campinas), 
todas com média de 2 mil metros 
quadrados e mais de 20 mil itens. 
recentemente, a empresa lançou 
seu e-commerce. visionário, o fun-
dador desse império também criou 
a beauty fair, principal feira de 
negócios do segmento na améri-
ca latina. o comando da rede está 
agora com a segunda geração. “a 
receita desse sucesso é o traba-
lho apaixonado”, resume ricardo, 
sócio-diretor da ikesaki e um dos 
cinco filhos do patriarca, nesta 
entrevista ao jornal de negócios. 

Inovar está no DNA da Ikesaki? 
É um de nossos pilares desde a funda-
ção. Meu pai implantou o sistema de 
autosserviço de cosméticos num tem-
po em que os concorrentes atendiam 

e serviços que melhorem seu desem-
penho nos salões e para proporcionar 
experiências ricas na relação dos con-
sumidores finais com a nossa marca.

Qual o segredo de sucesso  
nesse ramo?
No caso da Ikesaki, está intimamen-
te ligado ao histórico de seu fundador. 
Para Hirofumi Ikesaki, um imigran-
te japonês que chegou ao Brasil com 
seis anos de idade, a principal receita 
é o trabalho. Isso envolve determina-
ção, parceria, obstinação em manter 
os valores que motivaram a abertura 
do negócio e uma dose extraordinária 
de força para superar os incontáveis 

obstáculos que surgem no caminho. 
Mas o ingrediente mais importante 
no empreendedorismo é a paixão. Ela 
permitiu que meu pai realizasse o que 
muitos considerariam impossível, 
deixando um legado inspirador para 
as futuras gerações.

Como o fundador se posiciona  
na gestão da rede atualmente?
Hoje, o negócio é gerido pelos sócios-di-
retores, seguidores do legado de meu 
pai, o presidente de honra do grupo: 
promover inclusão, qualificação e de-
senvolvimento para quem trabalha no 
mercado de beleza e, por consequência, 
para o consumidor de cosméticos.

atrás do balcão. Na Ikesaki, os produ-
tos ficavam distribuídos em gôndolas, 
onde era possível escolher facilmente, 
e havia demonstradoras especializa-
das para orientar os clientes, outra 
inovação para a época. 

Qual o impacto dessas  
novidades 50 anos atrás?
Não demorou para a loja virar o ponto 
de encontro dos cabeleireiros de toda 
a cidade. Essa visão de futuro fez com 
que o modelo de negócio da Ikesaki 
desde sempre fosse único no canal de 
perfumarias. Sempre criando novas 
soluções para atender de maneira efi-
caz os profissionais de beleza, ofere-
cendo a esses especialistas a solução 
completa para o exercício da profissão. 

Como avalia o  
setor de cosméticos hoje?
Não podemos ignorar a crise que se 
instalou no Brasil e, para um setor 
habituado a crescer dois dígitos nos 
últimos anos, sentimos a retração 
do mercado. Mesmo assim, estamos 
focados na realização de nossos pro-
jetos e não nos indicadores macroeco-
nômicos. Se deixarmos nos influen-
ciar pela mídia e pelo pessimismo, 
ficaremos paralisados. 

A rede continuará crescendo?
Sim, não pretendemos adiar os pla-
nos de expansão. Enxergamos nosso 
futuro cheio de oportunidades para 
oferecer visibilidade às marcas das 
nossas indústrias fornecedoras, para 
permitir melhor interação dos nossos 
clientes profissionais com produtos 

Império construído  
com muita paixão
Criada por um imigrante japonês há 51 anos, a rede de produtos de beleza  
Ikesaki foi pioneira em seu ramo e, hoje, conta com oito megalojas

Fo
to

: F
ab

ia
no

 R
am

os
/A

tu
al

id
ad

e 
C

os
m

ét
ic

a



edição 261 | dezembro de 2015 | 5

 O ano de 2015 está terminando e 
não deixa saudade. O empreendedor 
paulista enfrentou ao longo dos últimos 
12 meses um dos piores períodos para 
as micro e pequenas empresas (MPEs), 
com sucessivas quedas nos resulta-
dos. Mas, se as perspectivas para 2016 
também não apontam o crescimento 
que gostaríamos, elas devem ser mais 
positivas, acreditam os economistas.

A forma mais segura das MPEs atra-
vessarem as dificuldades e alcançarem 
um momento mais favorável da econo-
mia nacional é a gestão. Por quê? Sim-
ples: um bom gerenciamento só depen-
de do empreendedor. É uma espécie de 
farol em meio às idas e vindas da políti-
ca econômica federal, às oscilações da 
conjuntura internacional e aos humo-
res do mercado. Junto com a inovação, 
é uma dupla que costuma funcionar.

Nesse sentido, esta edição do Jor-
nal de Negócios traz reportagem so-

bre os sites de turismo, cada vez mais 
procurados e eficientes na promoção e 
na comercialização de produtos e ser-
viços. Outro setor relevante, o agrone-
gócio, ganha destaque com o passo a 
passo para se tornar produtor orgâni-
co, segmento que exibe perspectivas 
de crescimento para 2016 na casa de 
dois dígitos.

Para agilizar o dia a dia dos negó-
cios, destacamos ainda o QR Code, có-
digo de barras amplamente adotado 
em pontos do varejo e outros segmen-
tos pela praticidade e quase infinitas 
possibilidades de uso.

É assim que o Sebrae-SP tem se 
mantido firme ao lado de todos os que 
perseguem o sonho de ter o próprio 
negócio, oferecendo informações, ca-
pacitações e ferramentas que possibi-
litam o aperfeiçoamento. E, em 2016, 
não será diferente.
Boas Festas e boa leitura!

Direcionamento para 
tempos melhores
Bruno Caetano,  

diretor‑superintendente do sebrae‑sP

 @bcaetano

 bcaetano@sebraesp.com.br

 www.facebook.com/bcaetano1

negócio próprio cada vez Mais forte no país

Três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem ou estão se preparando 
para abrir uma empresa. Ter um negócio é o terceiro maior sonho da população, perdendo 
apenas para a casa própria e viagens pelo brasil. os dados fazem parte da mais recente 
edição da pesquisa global entrepreneurship monitor (gem), constatando ainda que,  
pela primeira vez, o número de pessoas que almejam se tornar chefe de si mesmas  
é praticamente o dobro das que desejam fazer carreira numa corporação.

O mês de outubro foi marcado por duas grandes ações de valorização da 
micro e pequena empresa (MPE): a Semana do Empreendedor e o Movi-
mento Compre do Pequeno. 

Realizada entre os dias 5 e 10 de outubro, a Semana do Empreendedor 
já faz parte do calendário anual do Sebrae-SP. Na edição deste ano, em 
todo o Estado foram contabilizados mais de 24 mil atendimentos a em-
preendedores de diferentes segmentos, por meio de tendas, caravanas e 
seminários realizados nos Escritórios Regionais da entidade – um resul-
tado que superou em 108% a meta estabelecida.

Em paralelo à Semana do Empreendedor, o Sebrae-SP também apoiou 
o Movimento Compre do Pequeno Negócio – campanha que estipulou o 
dia 5 de outubro como data comemorativa, deflagrando ações simultâne-
as em todos os Escritórios Regionais do SEBRAE. Além de mostrar para a 
população geral a importância de consumir produtos e serviços de forne-
cedores desse porte, a iniciativa levou cursos para milhares de empresas 
de diversos segmentos. Somente em São Paulo, os Escritórios Regionais do 
Sebrae-SP capacitaram 57 mil empreendedores e realizaram 75 mil atendi-
mentos entre os dias 14 de setembro (início do movimento) e 5 de outubro. 

O simples ato de comprar dos pequenos ajuda a fortalecer toda uma 
cadeia de agentes responsáveis pelo desenvolvimento da economia lo-
cal, gerando empregos, benfeitorias nas ruas, transporte, iluminação e 
segurança. Segundo o IBGE, as MPEs representam 27% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do País. Além disso, correspondem a mais de 95% do total 
de empresas brasileiras (cerca de 10 milhões de empreendimentos).

Segundo a consultora do Sebrae-SP Adriana Rebecchi, o movimen-
to cumpriu seu papel de engajar a população e fomentar os pequenos 
negócios. “O foco das capacitações, que continuarão, é sensibilizar os 
empresários para a necessidade de melhor atender os clientes e, assim, 
desenvolver seus negócios, mesmo em meio à crise”, diz ela. 

Durante a campanha, foi lançado o Portal Compre do Pequeno, que 
conta com mais de 32 mil empreendimentos cadastrados – e permanece 
no ar. Por meio da geolocalização, o usuário que acessa o site verifica 
as empresas mais próximas a ele, com endereços, setores e distâncias, 
além de links para suas páginas oficiais empresas. O cadastro é gratuito 
e pode ser feito no endereço: www.compredopequeno.com.br

Ações de 
valorização  
da MPE são  
um sucesso 
Semana do Empreendedor supera metas 
em 108% e Movimento Compre do Pequeno 
realiza mais de 75 mil atendimentos
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s números comprovam que o ni-
cho de alimentos orgânicos no 

País é um terreno fértil em oportuni-
dades de negócios. De acordo com esti-
mativa do Ministério da Agricultura, a 
produção  dessa modalidade de cultivo 
deve movimentar R$ 2,5 bilhões no ano 
que vem – um crescimento de 25% em 
relação a 2014, quando esse montan-
te ficou em R$ 2 bilhões. A atividade é 
especialmente atrativa para os produ-
tores de pequeno e médio portes. Se-
gundo o Instituto Biodinâmico (IBD), 
certificador desse tipo de lavoura, eles 
correspondem a 95% dos agricultores 
que exploram o filão.

As perspectivas para o futuro são 
as melhores possíveis. “A produção 
orgânica nacional apresenta tendên-
cia de crescimento continuado nos 
próximos anos”, reitera o consultor 
do Sebrae-SP, André Ricardo Cardoso 
da Silva. Mas, alerta ele, para ingres-
sar nessa área é preciso ficar atento a 
uma questão. “O consumidor se torna 
cada vez mais exigente em relação à 
garantia da qualidade”, destaca.

PriMEiros Passos
Para encontrar um lugar ao sol nesse 
mercado, é preciso obter a certificação 

obrigatória a qualquer produto que 
seja comercializado com a denomi-
nação de “orgânico”. O primeiro passo 
para conquistar o selo é determinar 
como e onde serão vendidos os produ-
tos, pois há três tipos disponíveis que 
atendem a necessidades específicas.

O primeiro deles é a Certificação por 
Auditoria ou Terceira Parte, usada no 
mundo inteiro, principalmente para 
grandes produções. Os dois outros fo-
ram criados no Brasil e são conhecidos 
por Sistemas Participativos. Um deles 
é o Controle Social para Venda Direta, 

destinado a agricultores familiares 
que comercializam sua produção com 
quem vai consumi-la, caso de escolas, 
creches e entidades filantrópicas. O ou-
tro é o Sistema Participativo de Garan-
tia que se caracteriza pela responsabi-
lidade coletiva dos membros do grupo, 
que pode ser composto por produto-
res, distribuidores, comercializadores, 
transportadores e armazenadores.

Segundo o consultor Silva, a venda 
direta tem crescido bastante, espe-

cialmente a institucional para a me-
renda escolar. Essa é uma opção que o 
Sebrae-SP, inclusive, tem fomentado 
e incentivado no âmbito da implan-
tação da Lei Geral de Micro e Pequena 
Empresa nos municípios. As frentes 
por meio das quais os agricultores 
podem distribuir sua produção conti-
nuam se ampliando. Além dos tradi-
cionais centros de distribuição, como 
a Ceagesp na capital, e feiras de orgâ-
nicos, surgem estabelecimentos co-
merciais especializados nesse tipo de 
produto e restaurantes que o incluem 

no cardápio como um atrativo para o 
público interessado em alimentação 
saudável.

Ana Flavia Borges Badue, gesto-
ra de projetos do Instituto Kairós, 
instituição que promove a educa-
ção para o consumo responsável e o 
comércio justo, sugere que interes-
sados pesquisem as formas alterna-
tivas de comercializar suas produ-
ções, formando grupos de consumo, 
feiras orgânicas etc. “Quanto mais 

A CERtIFICAçãO É uM DOS REQuISItOS PARA 
QuEM PREtENDE INGRESSAR NESSE NIChO

Oportunidade  
de cultivo em alta
Com a valorização da alimentação saudável, o mercado para os produtos orgânicos  
se amplia com boas chances de lucro para os agricultores que investem nessa linha

o

desenvolvidos concentraM consuMo dos orgânicos

os estados Unidos e a europa são responsáveis por 90% do consumo de alimentos 
orgânicos em âmbito mundial. os dados são da consultoria internacional organic monitor. 
Para o presidente da entidade, amarijiti sahota, esse é um dos maiores desafios do 
segmento. segundo o executivo, as oscilações econômicas das nações mais ricas enfatizam 
a importância da implementação de políticas de incentivo à incorporação dos orgânicos 
nas mesas dos habitantes dos países em desenvolvimento, como brasil e china.

próximos estiverem produtores e 
consumidores, melhor para ambas 
as partes”, diz ela.

CoLhEita
É o que procura fazer Valéria Maria 
Macoratti, que ingressou nesse mer-
cado há sete anos, ao se mudar para 
uma chácara em Parelheiros, extre-
mo sul da capital. Antes de iniciar o 
cultivo de hortaliças orgânicas no lo-
cal, ela fez alguns cursos, como o de 
agricultura biodinâmica. Mais tarde, 
associou-se a Daniel Petrino dos San-
tos, no Sítio Boa Nova, localizado na 
mesma região.

No total, eles tiram do solo 400 
caixas de hortaliças por mês que são 
comercializadas em dois pontos de 
venda na capital: a Feira de Orgâni-
cos, que acontece todo sábado no Par-
que do Ibirapuera, e o Instituto Chão, 
uma associação sem fins lucrativos 
localizada no bairro da Vila Madalena 
que incentiva o comércio justo e o con-
sumo consciente. A ideia é ampliar a 
produção, incorporando uma área do 
Sítio Boa Nova que ainda é cultiva-
da de maneira conservadora. Valéria 
quer plantar frutas e já faz testes com 
alguns pés de uvas.
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Valéria Maria Macoratti vende as hortaliças que produz em sítio de Parelheiros na feira do Parque do Ibirapuera
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são paulo é o segundo produtor nacional de orgânicos

a maior parte dos 11.084 produtores de alimentos orgânicos registrados no ministério 
 do agricultura, Pecuária e abastecimento está no rio grande do sul (1.554), seguido por  
são Paulo (1.438), Paraná (1.414) e santa catarina (999). a área plantada pelo segmento ocupa 
950 mil hectares. Pelo menos entre 50% e 60% da produção nacional – que inclui hortaliças, 
cana-de-açúcar, arroz, café, castanha-do-brasil, cacau, açaí e guaraná – são destinados  
à exportação, cujos principais itens são açúcar, mel, oleaginosas, frutas e castanhas.

RegRas Básicas

  Para se tornar um produtor orgânico, é preciso seguir o 
que diz a Lei nº 10.831, de 23/12/2003, que regulamenta 
esse tipo de cultivo. Veja algumas das regras:

ÿ  Adoção de medidas para prevenir erosão, compactação, 
salinização e outras formas de degradação do solo;

ÿ  Planejamento de sistemas que utilizem os recursos hídricos  
de forma responsável e apropriadas ao clima e à geografia local;

ÿ  Planejamento e manejo de sistemas de irrigação 
considerando as especificidades de cada cultura;

ÿ  Manutenção e preservação de nascentes e mananciais hídricos;

ÿ  A nutrição das plantas deve se fundamentar nos recursos do 
solo, e a base para o programa de adubação deve ser o material 
biodegradável fornecido pelas unidades de produção orgânica;

ÿ  Uso de produtos e processos para controle de organismos 
potencialmente danosos às culturas deve preservar o 
desenvolvimento natural das plantas, a sustentabilidade 
ambiental e a saúde do agricultor e do consumidor final.

PaRa saBeR Mais

 

 Veja onde obter mais informações sobre o segmento:

ÿ  Associação de Agricultura Orgânica (http://aao.org.br/aao)

ÿ Instituto Kairós (http://institutokairos.net/)

ÿ Associação Biodinâmica (http://www.biodinamica.org.br)

ÿ  Associação de Agricultura Natural de Campinas 
e Região (http://anc.org.br/)

ÿ Ministério da Agricultura (http://www.agricultura.gov.br)

ÿ IDEC (http://feirasorganicas.idec.org.br)
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oje, colocar a marca na internet é 
básico. Para dar um passo além, é 

preciso estar em um portal que possi-
bilite maior visibilidade e potencialize 
as chances de negócio. No ramo de tu-
rismo, as plataformas digitais que reú-
nem diversas informações, dicas sobre 
destinos, gastronomia, hospedagem, 
passeios e outros serviços cumprem 
esse papel. “Elas funcionam como fer-
ramenta de promoção, divulgação e 
comercialização dos produtos, consi-
derando o perfil do cliente atual, cada 
vez mais conectado”, destaca o consul-
tor do Sebrae-SP Cássio Oliveira. 

O nicho tem atraído investidores 
como o ator e empresário Bruno Ga-
gliasso. Em sociedade com Tuca Sulta-
num, ele lançou recentemente o portal 
Amo Noronha (www.amonoronha.
com), que, como o nome sugere, reúne 
informações sobre o arquipélgo de Fer-
nando de Noronha (PE). Também ofere-
ce serviços de agência de viagem, como 
venda de pacotes de passeios e estada 
em pousadas próprias ou parceiras.

“Nossa intenção é mostrar que te-
mos lugares tão paradisíacos como 
o Caribe e que Noronha é um destino 
viável, sim, e acessível, ao contrário do 
que muitos pensam”, afirma Gagliasso. 
Para isso, o site procura facilitar a vida 
dos visitantes, apresentando peculia-
ridades locais e informações práticas, 
como a necessidade de pagamento da 
taxa ambiental, como chegar e as me-
lhores datas para visita. Além disso, 
eles montaram uma loja virtual para 
comercializar produtos personalizados 

Maioria dos viajantes que vêM ao Brasil usa a internet 

a internet é a principal ferramenta utilizada pelo turista estrangeiro no planejamento de viagens 
para o País. segundo informações do ministério do Turismo (mTur), no ano passado, 68% dos 
moradores de outras nações que visitaram o brasil usaram a pesquisa digital para organizar 
o deslocamento. dados do google reforçam a tendência de a web ser uma ferramenta básica 
na tomada de decisões turísticas. segundo o buscador online, a cada hora, internautas do 
mundo inteiro realizam aproximadamente 625 mil buscas no site sobre destinos turísticos.

com a marca Amo Noronha, com parte 
da renda destinada a projetos sociais 
da região.

Guia diGitaL
Como mostra o empreendimento de 
Gagliasso, esse tipo de plataforma 

pode funcionar como uma ferra-
menta de fomento ao turismo local 
– potencializando oportunidade de 
negócios tanto para os autores dos 
sites como para os estabelecimentos 
da região que são apresentados em 
suas páginas. 

Em sociedade com Tuca Sultanum (à esq.), o ator Bruno Gagliasso criou um site com foco no arquipélago Fernando de Noronha

Vitrine online potencializa 
negócios no turismo 
Portais que reúnem dicas sobre destinos, gastronomia, hospedagem, passeios  
e outros serviços possibilitam maior visibilidade para empresas do setor
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É nessa linha que atua o “Guia Via-
jar Melhor”, que conta com 300 mil 
leitores por mês. “Publicamos infor-
mações e imagens de hotéis e pousa-
das de todas as regiões do País, além 
de dar dicas de planejamento e reunir 
outras empresas que possam inte-

H
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O PODER PúBLICO PODE RECORRER AO  
RECuRSO PARA PROMOVER AtRAçõES  

DE CIRCuItOS REGIONAIS

cHave para o desenvolviMento sustentável no Mundo 

o turismo foi reconhecido como uma das atividades essenciais para o desenvolvimento 
sustentável no mundo, em cúpula das nações Unidas com 150 líderes mundiais. o grupo 
identificou o setor como essencial entre os 17 objetivos e 169 metas aprovadas para serem 
implementados até 2030. segundo eles, as capacidades de gerar empregos, promover 
a cultura local, monitorar impactos e gerir recursos naturais tornam a área estratégica. o 
colegiado decidiu monitorar e minimizar possíveis efeitos negativos do incremento do setor.

ressar ao viajante”, afirma Gustavo  
Albano, um dos sócios. “Nossa inten-
ção é inspirar as pessoas a viajar mais. 
A maior carência desse segmento no 
Brasil é a falta de divulgação das in-
formações”, entende o empresário.

A plataforma tem se sustentado, 
principalmente, com recursos vindos 
de anúncios no Google. Além disso, 
empresas interessadas em trabalhar 
melhor com as mídias digitais contra-
tam os serviços dos empresários. Mas 

não só eles ganham. “Os empreendi-
mentos que estão no portal têm retor-
no a médio e longo prazos, uma vez 
que os conteúdos que publicamos fi-
cam disponíveis por tempo ilimitado. 
É uma exposição acessível para peque-
nos e médios negócios”, destaca ele.

Para ele, o viés social de fortalecer o 
passeio local é o que mais vale a pena 
nessa empreitada. “Nossa proposta é 
valorizar a importância dos centros 
culturais brasileiros e fomentar luga-
res ricos de história e potencial para 
atrair visitantes. Queremos promover 
o destino em si”, afirma.

diFErENCiaL CoMPEtitivo
Reunidos em um portal, esses negó-
cios ganham mais visibilidade. “Uma 
empresa sozinha dificilmente tem 
capital para fazer ampla divulgação. 
Assim reunidas, os custos ficam diluí-
dos, podem atingir um público maior, 
prospectar e ampliar o leque de atua-
ção”, destaca o consultor do Sebrae-SP. 

Não apenas iniciativas privadas es-
tão lançando mão desse recurso. Tam-
bém o Poder Público pode recorrer a 

ele para divulgar um circuito turís-
tico, aponta o consultor do Sebrae-SP. 
“Esse setor é composto por diversas 
cadeias produtivas e vários segmen-
tos empresariais, que buscam o mes-
mo cliente acima de tudo. E é um 
negócio coletivo. Por isso, é válido pro-
mover a interação mais em rede entre 
as empresas, para que possam somar 
forças e conquistar o maior número de 
clientes para determinado território”, 
explica Oliveira.

É o que está fazendo a Prefeitura de 
Socorro, interior do Estado, que criou 
o portal www.socorro.tur.br. “Nosso 
objetivo é informar, transmitir segu-
rança e criar um suporte que aproxi-
me a cidade e seus visitantes”, explica 
Jerônimo Mariano, do Departamento 
de Turismo do município.

Todas as companhias da cidade 
que prestam serviços nesse segmen-
to estão inseridas no site. Elas po-
dem escolher a forma de exposição, 
se em um anúncio simples ou com-
pleto. Optando por esse último, pa-
gam uma contribuição que dá direi-
to a aparecer com foto em destaque, 
galeria, mapa e todas as formas de 
contatos. “Elas também podem par-
ticipar de outras ações promovidas 
pelo Contur, o Conselho de Turismo”, 
afirma Mariano.

Como foi lançado recentemente, 
os organizadores do portal ainda não 
contabilizaram os ganhos. “Mas sen-
timos que esse trabalho vai fortale-
cer o setor e minimizar os estragos da 
crise econômica, mantendo o fluxo de 
turistas constante”, conclui ele.

O consultor do Sebrae-SP, Cássio Oliveira, 
dá algumas dicas para quem deseja investir 
no desenvolvimento do excursionismo 
local com o uso de plataformas digitais.

ÿ  As possibilidades são infinitas. há 
oportunidades de empreender no digital 
criando uma central de reservas onde o 
viajante pode contratar serviços de hotel, 
restaurante e passeios pela internet;

ÿ  É preciso planejar como rentabilizar o site, 
definindo prazos de retorno financeiro, 
quais segmentos trabalhar, estratégias 
de marketing e custo da operação;

ÿ  A tendência é o turista não só buscar 
informações online, mas também 
compartilhar as experiências, avaliar os 
serviços por sites ou aplicativos. Considere 
envolver a opinião do viajante e permitir  
a troca de opiniões e sugestões entre  
o portal, as corporações e os usuários.

Navegue  
nesta onda
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são paulo está entre os centros coM eMpreendedores de Mais estudo

os estados de são Paulo, rio de janeiro e minas gerais concentram a maioria dos empresários 
com alta escolaridade. a informação integra levantamento realizado pelo sebrae, baseado 
em dados da Pesquisa nacional por amostra de domicílios (Pnad), do instituto brasileiro de 
geografia e estatística (ibge). o estudo revela que, entre 2003 e 2013, cresceu 59% o número 
de empresários mais escolarizados. no total do País, o porcentual soma 15%. a categoria “alta 
escolaridade” inclui os casos de ensinos superior incompleto e além.

O MEI também pode ter um emprega-
do contratado que receba o salário mí-
nimo ou o piso da categoria.

Ao fim dos workshops, o partici-
pante recebe um selo de capacitação 
e o kit de gestão Super MEI, que pre-
vê ainda a inclusão de aplicativo que 
o ajudará a gerenciar as obrigações de 
uma empresa formalizada.

O Super MEI também vai orientar 
os inscritos no que se refere ao acesso 
à tecnologia e inovação e às linhas de 
crédito. Outra ação será o auxílio na 
divulgação dos serviços e produtos 
por meio de um canal exclusivo na in-
ternet: a Vitrine Super MEI.

O pacote prevê, pelo Sebrae-SP, três 
fases de aprendizado: comportamento 
empreendedor; finanças; e marketing 
e vendas. Posteriormente, há opções 
oferecidas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat). 

O coordenador do programa, An-
tonio Mendonça, informa que serão 
oferecidos cursos distribuídos em 
18 famílias de temas, nas seguintes 
áreas: agricultura; alimentos e bebi-
das; artesanato; automotivo; beleza; 
comércio varejista; construção civil; 
couro e calçados; eletroeletrônica; 
eventos, fotografia e música; infor-
mática; madeira e mobiliário; meta-
lomecânica; serviços diversos; ser-
viços domésticos; têxtil e vestuário; 
transporte; e turismo.

ara dar uma resposta rápida à 
sociedade – diante do cenário de 

contração da atividade econômica e 
da alta do desemprego, que levam ao 
aumento do empreendedorismo por 
necessidade – o Sebrae-SP criou o Super 
MEI. Trata-se de programa de capacita-
ção rápida para quem já tem o próprio 
negócio ou pensa em empreender. Des-
de outubro, interessados podem fazer a 
pré-inscrição pelo portal do Sebrae-SP. 

A duração dos cursos varia de acordo 
com o tema escolhido e pode ter desde 
28 horas (7 dias) até 60 horas (15 dias). 
O investimento é de R$ 50 e a meta é 
preparar os inscritos para o mercado. 
“Nosso objetivo é também incentivar 
a formalização”, diz o consultor Filipe 
Rubim, um dos idealizadores do proje-
to. A iniciativa pretende alcançar 100 
mil participantes até o fim de 2016.

Rubim destaca que o foco dos cursos 
é melhorar as condições da mão de obra 
que presta serviço, pois muitas vezes o 
atendimento do Microempreendedor 
Individual (MEI) pode deixar a desejar.

MEI é a pessoa que trabalha por 
conta própria e que se legaliza. Para 
ser um Microempreendedor Individu-
al, é necessário faturar no máximo até 
R$ 60 mil por ano e não ter participa-
ção em outra empresa como sócio ou ti-
tular. Além disso, precisa se enquadrar 
em uma das categorias profissionais 
previstas pela lei, como azulejista, ca-
beleireiro, doceiro, eletricista, gesseiro 
e pedreiro (veja a lista completa no site 
www.portaldoempreendedor.gov.br). 

Super MEI, a 
força que faltava
Programa é resposta ao aumento do desemprego provocado pela recessão 
econômica e tem o objetivo de melhorar a competitividade no segmento

p

PaRa saBeR Mais

a Lei complementar nº 128, de 19/12/2008, 
criou condições especiais para que o trabalhador 
conhecido como informal possa se tornar 
um Mei legalizado. atualmente, o País tem 
mais de 5 milhões de Meis formalizados.

entre as vantagens oferecidas por essa lei está o 
registro no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(cNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, 
o pedido de empréstimos e a emissão de notas 
fiscais. além disso, o Mei será enquadrado no 
simples Nacional e ficará isento dos tributos federais 
(imposto de Renda, Pis, cofins, iPi e csLL). 

assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 40,40 
(comércio ou indústria), R$ 44,40 (serviços) ou R$ 45,40 
(comércio e serviços), que será destinado à Previdência 
social e ao icMs ou ao iss. essas quantias serão 
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.

De acordo com o Portal do empreendedor, com essas 
contribuições, o microempreendedor individual 
tem acesso a benefícios como salário-maternidade, 
auxílio-doença, aposentadoria, entre outros.
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Quando o produtor paulista de frutas Waldir 
Parise decidiu tornar a propriedade sustentável, 
nem imaginava que os ganhos iriam além dos 
ambientais. Com melhor uso e economia dos 
recursos, seu sítio, o Santo Antônio, em Jarinu 
(SP), tornou-se mais competitivo e autônomo.

No sítio – que emprega 22 famílias em 30 hectares 
–, todos os resíduos orgânicos são reutilizados, 
incluindo a grama e os galhos cortados, que são 
colocados sobre as lavouras e servem para nutrição. 
Para poupar água, Parise irriga com dutos, em 
microaspersão, sistema que poupa os nutrientes, 
umedecendo somente os locais de maior necessidade.

MíNiMo NECEssário
Quando o assunto é o uso de defensivo agrícola, Parise 
concluiu que, para alcançar a produtividade desejada, 
uma produção orgânica seria inviável. Assim, o sítio usa 
uma medida mínima necessária e nas pulverizações, 
além de utilizar a máquina turbo atomizadora, mais 
precisa, observando as condições climáticas favoráveis e 
evitando temperaturas altas e ventos, que desperdiçam 
o produto. Assim, a quantidade de defensivos caiu 75%.

A propriedade conta com galpão industrial planejado 
para atender às boas práticas agrícolas. A entrada dos 
frutos colhidos é ampla e demarcada como área suja, 
na qual os alimentos são entregues e organizados para 
entrar no processo produtivo. A partir desse ponto, 
a área é considerada limpa, e requer higienização 

Ciclo sustentável
Sítio de Jarinu diminui defensivos, economiza recursos e cria sistema ecológico

das pessoas para circulação. Por isso, há na entrada 
torneiras com água e sabão, vestiário, chuveiros e 
lavadores de bota. A expedição fica no outro extremo 
do galpão e é exclusiva para abastecer os caminhões.

Geralmente consideradas inimigas do meio ambiente, 
as embalagens são tratadas de forma ambientalmente 
correta, principalmente as dos defensivos agrícolas.

Satisfeito com as práticas sustentáveis, Parise passou  
a propagá-las e, desde 2002, é presidente da Associação 
Hortifrutiflores de Jarinu, que promove eventos 
de sustentabilidade, coletas de resíduos recicláveis 
(papel, papelão e plástico) e perigosos (óleo de 
máquinas e restos de tintas) e treinamentos gratuitos 
para agricultores, no chamado Dia de Campo.

O Sebrae-SP disponibiliza ao agricultor soluções 
tecnológicas nas diversas cadeias produtivas do 
agronegócio. Segundo o consultor do Escritório 
Regional do Sebrae-SP em São Carlos, Hugo Cesar 
Ravagnani Venturelli, o primeiro passo para 
tornar sustentável uma propriedade rural é 
observar as possibilidades de adaptações que ela 
permite. “Desenhar um croqui (planta) da unidade, 
alocando os recursos disponíveis e necessários, 
permite melhor visualização de como integrar 
as áreas. Assim, é possível planejar e definir a 
melhor localização das atividades em função 
da disponibilidade de água, das características 
do solo e da disposição das instalações.”

PaRa saBeR Mais 

 Com o tema “Água e Energia: 

Crise e Superação Sustentável”, 

a 14ª Conferência de P+L 

(Produção Mais Limpa) e 

Mudanças Climáticas da Cidade 

de São Paulo reuniu cidadãos, 

instituições, iniciativa privada 

e administração pública na 

capital paulista para debater 

rumos sustentáveis para o País.

Proposto pelo vereador 

Gilberto Natalini (PV/SP), o 

evento resultou na elaboração 

de uma Moção Coletiva, que 

será entregue à Organização 

das Nações Unidas/Programa 

das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (ONU/Pnuma) 

durante a Conferência do Clima 

em Paris (COP 21), que começou 

no dia 30 de novembro e 

segue até dia 11 deste mês.

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

sustentaBilidade & Mpes
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dor final, uma vez que conseguimos 
uma demanda expressiva de merca-
do, superando nossas expectativas”, 
comenta Almeida.

A cartela de serviços foi crescendo 
conforme a necessidade e a indicação 
dos próprios fregueses. “Os nossos 
preços estão bem próximos aos do 

á bastante tradicional no ramo 
de alimentação, o atendimento 

delivery vem conquistando outros 
segmentos e incorporando uma ten-
dência: a dos negócios que já nascem 
exclusivamente com a proposta de ir 
até onde o cliente está, ganhando for-
ça com a premissa de vender comodi-
dade para as pessoas que não têm tem-
po de ir até um ponto de venda.

Mas a opção por esse modelo de ne-
gócio requer atenção a uma particula-
ridade, alerta a consultora do Sebrae-SP  
Karyna Dantas. “Ele é ideal para gran-
des centros urbanos, onde temos a 
conjunção das dificuldades de deslo-
camento com um grande número de 
consumidores dispostos a pagar pela 
conveniência”, assinala Karyna.

Foi enxergando essa necessidade 
que o empresário Vinícius Almeida, 
gestor da microfraquia Dr. Lubrifica, 
resolveu investir numa forma inova-
dora de oferecer um serviço tradicio-
nal. A empresa é especializada em 
soluções automotivas delivery, como 
trocas de óleo e filtro de combustível; 
substituição de ar do motor e de cabi-
ne; higienização do ar-condicionado; 
lavagem ecológica; entre outros.

O funcionamento é simples: para 
contratar a companhia, o consumi-
dor entra em contato com a rede, in-
forma os dados do veículo, escolhe o 
que precisa ser feito, a equipe analisa 
o pedido e emite um orçamento gra-
tuitamente. Caso o cliente aprove, é só 
agendar o horário de sua preferência 
e um profissional é despachado para 
o local onde ele deseja ser atendido, 
com um veículo personalizado e todos 
os itens necessários.

“Esse modelo veio em um momento 
muito certo porque a falta de tempo é 
um mal comum entre todos. Ele caiu 
como uma luva na mão do consumi-

Vinícius Almeida, gestor da microfraquia Dr. Lubrifica: 140 unidades e expectativa de chegar a 500 franquias nos próximos 18 meses

É só delivery
Busca por comodidade abre nicho de oportunidades para negócios focados exclusivamente no atendimento em domicílio
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paulistano gasta no MíniMo duas Horas diárias eM deslocaMentos

o paulistano gasta, em média, duas horas e 38 minutos por dia em deslocamentos 
na cidade. o dado é da pesquisa sobre mobilidade Urbana, do ibope inteligência, em 
parceria com a rede nossa são Paulo e a Federação do comércio de bens, serviços 
e Turismo do estado de são Paulo (FecomerciosP). o estudo mostrou que 48% dos 
entrevistados levam pelo menos duas horas diárias para circular na capital. ir para  
o trabalho ou escola e voltar consome, em média, uma hora e 44 minutos.

mercado. Temos um custo maior com 
o deslocamento, mas que é compen-
sando por dispensarmos uma estru-
tura física”, afirma Almeida.

O negócio tem dado tão certo, que 
nos primeiros 15 meses de operação 
foram registradas 140 unidades da Dr. 
Lubrifica. A expectativa para os próxi-
mos 18 meses é atingir 500 franquias 
e, em 2016, iniciar a internacionaliza-
ção da marca.

rECoMENdaçõEs
Ao optar por um negócio de entrega em 
dimicílio, é essencial que o empreende-
dor delimite com cuidado a região aten-
dida. “É preciso olhar o ponto de base 

como uma questão de logística. O em-
presário tem de mapear onde o cliente 
está, até onde irá entregar o produto ou 
serviço e se o local é de fácil acesso para 
os fornecedores”, recomenda Karyna.

Professor especialista em varejo do 
Centro Universitário Newton Paiva, 
Leandro Silva reforça a recomenda-
ção. “Os empresários que não calcu-
lam direito os limites de sua operação 
e aceitam atender clientes em locais 
mais distantes, correm o risco de ter 
prejuízo, considerando o custo do qui-
lômetro rodado”, explica.

Outro item que exige atenção es-
pecial é o horário de atendimento. Na 
loja física, o cliente se ajusta ao pe-

É ESSENCIAL QuE 
O EMPREENDEDOR 

DELIMItE COM 
CuIDADO A REGIãO  

DA OPERAçãO
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ríodo de funcionamento do estabele-
cimento. No delivery, é o empresário 
que precisa se adaptar à conveniência 
do consumidor e evitar atrasos – nesse 
ramo, a pontualidade é tão importan-
te quanto as qualidades do serviço ou 
do produto que o cliente está adqui-
rindo. “Por isso, a dica é já trabalhar 
a agenda dos entregadores com uma 
margem de erro para absorver possí-
veis contratempos”, alerta Silva.

EvoLução Nas vENdas
Outra que pegou a onda do delivery 
para inovar, a empresária Fabiane 
Post Ploposki, proprietária da Bouti-
que de Rua, rede do Paraná, aprendeu 
com a prática a preparar a agenda diá-
ria. “No meu caso, o que deu certo foi 
me organizar para fazer três atendi-
mentos por dia”, explica.

A empreendedora começou a vender 
roupas de porta em porta. Com o tem-
po, percebeu que teria mais clientes e 
vendas garantidas se houvesse uma 
estrutura móvel adequada. “Adaptei 
uma van com um conceito de luxo e 
butique, equipada com iluminação es-
pecial, ambiente agradável, provador 
e aroma personalizado. Minhas clien-
tes adoraram a ideia de ter na porta do 
trabalho, por exemplo, uma loja móvel 
para comprar no horário livre, sem 
precisar ir ao shopping”, conta.

O resultado não tardou a chegar. 
Em menos de um ano com o novo for-
mato, as vendas triplicaram. Com o 
avanço do negócio, a empresária de-
cidiu abrir uma franquia da van per-
sonalizada, pulverizando para vários 
Estados o conceito da Boutique de Rua. 
“Vejo o modelo de ir até o consumidor 
como o futuro do mercado, ainda mais 
considerando que os custos para man-
ter um ponto comercial estão cada vez 
mais altos”, pondera a empresária. 

Maioria ainda não aderiu à Bicicleta

apesar de cada vez mais frequente nas ruas da capital e das principais cidades do interior 
paulista, a bicicleta ainda não é alternativa ao carro para 73% dos paulistanos. os dados 
são do levantamento mobilidade Urbana, do ibope inteligência, em parceria com a rede 
nossa são Paulo e a Federação do comércio de bens, serviços e Turismo do estado 
de são Paulo (FecomerciosP). Para 44% dos entrevistados, o aumento da segurança 
para os ciclistas seriam um motivador importante para adoção do meio de transporte.

sete Dicas PaRa 
seguiR o MoDeLo 
coM sucesso

1.  Apesar de o negócio não ter  
o conceito de atendimento no espaço 
físico, é necessário ter um ponto de 
base, para receber os fornecedores, 
estocar produtos e montar a central 
que recebe o chamado do cliente.

2.  O empresário não precisa se preocupar 
em personalizar a fachada do ponto 
de base, no entanto, vale inserir a 
marca da empresa no veículo utilizado 
para realizar as entregas ou fazer o 
atendimento. A estratégia funciona 
como um outdoor ambulante.

3.  Definir o público-alvo exige não só 
considerar o perfil do cliente, mas 
também onde ele está. As rotas de 
entrega e limites de atendimento 
precisam ter os custos calculados.

4.  Se a empresa optar pela terceirização 
da entrega, é preciso verificar até 
quanto vale a pena o modelo de 
atendimento “in loco”, colocando  
na ponta do lápis o custo do serviço.

5.  Se utilizar carro próprio, é preciso  
ficar alerta para os custos de 
manutenção, depreciação do  
veículo com os anos, consumo  
de combustível e demais gastos.

6.  O atendimento por canais como 
telefone e internet precisa estar 
bem alinhado para não frustrar 
o consumidor, acolhendo-o com 
a comodidade proposta.

7.  Não é só a conveniência  
que agrada o consumidor.  
Um bom atendimento faz toda  
a diferença e fideliza clientes. 
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Luiz Nunes, da MP Automação: capacitações do Sebrae-SP orientaram sobre necessidade de implantar planificação 

Boas vendas começam 
por um plano detalhado
Em um ano que se prenuncia difícil, mais do que nunca é preciso colocar no papel as metas comerciais para 2016

ntes da virada do ano, esta é 
uma tarefa essencial: organizar 

o planejamento comercial para 2016. 
Com tudo na ponta do lápis, a micro 
e pequena empresa (MPE) terá mais 
clareza dos caminhos a seguir para 
atingir as metas de vendas propostas 
e se fortalecer contra as turbulências 
do momento econômico brasileiro. 
Isso porque, muito mais do que pre-
encher uma planilha com números, 
essa tarefa faz com que o empresá-
rio observe o seu negócio de forma 
estratégica. “Quando planejamos, 
criamos cenários e alternativas para 
o que foi pensado se transformar em 
realidade com fundamentos”, expli-
ca o consultor do Sebrae-SP João Car-
los Natal. 

Por isso, o primeiro passo para pro-
jetar o futuro é olhar para o passado e 
fazer um bom balanço de como foram 
as vendas da empresa em 2015. Que 
estratégias deram certo e quais falha-
ram? Quais foram os pontos fortes e os 
que poderiam ser melhorados? Como 
a empresa se posicionou no mercado? 
O que a concorrência fez e funcionou? 
Além disso, é necessário levantar um 
histórico de tudo o que foi movimen-
tado durante o ano, que servirá como 
base para traçar novas metas. 

Na etapa seguinte, é elaborado um 
orçamento empresarial com a previ-
são de todos os gastos e as receitas, ou 
seja, as entradas e saídas que a em-
presa terá no próximo ano. Isso per-
mitirá que o gestor saiba exatamente 
o quanto precisará faturar para cobrir 
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recurso online gratuito facilita organização

o Planeja Fácil é um quadro desenvolvido pelo sebrae-sP para facilitar a organização das metas 
empresariais e dos caminhos para alcançá-las. a estrutura pode ser usada em corporações da 
indústria, comércio, serviços e agronegócios. são três etapas: a primeira, na cor amarela, foca 
o levantamento de informações e as prioridades. a segunda, verde, tem os objetivos. a última, 
azul, cuida das ações. o download do quadro é gratuito no site do sebrae-sP: 
http://www.sebraesp.com.br/index.php/84-produtos-presenciais/metodologias/7409-pfa-3

todas as despesas e facilitará quando 
for planejar ações e estabelecer as me-
tas comerciais.

Em paralelo, é preciso enumerar 
os fatores externos (aspectos demo-
gráficos e econômicos, legais e polí-
ticos, tecnológicos e culturais), que 
podem funcionar como uma ameaça 
ao negócio ou apontar oportunidades 

a serem exploradas. Como exemplo, 
Natal cita o caso de uma empresa 
cujo produto principal é importado. 
“O planejamento orçamentário que 
ela montou no fim de 2014 para este 
ano certamente sofreu grande im-
pacto com a alta do dólar, com refle-
xos importantes no resultado final 
de suas vendas”, explica o consultor. 

Nesse caso, a companhia teria de, ao 
elaborar o seu plano, pensar em alter-
nativas para driblar esse fator e obter 
um balanço mais favorável. Poderia, 
por exemplo, pensar em desenvolver 
fornecedores nacionais. 

FErraMENtas 
Feitas todas essas reflexões, chega a 
hora de colocar tudo no papel. Exis-
tem boas ferramentas que ajudam a 
organizar todos esses dados. Há uma 
série de softwares financeiros dispo-
níveis para auxiliar o empreendedor 
em suas projeções e controles, mas 
Natal aconselha, em um estágio ini-
cial de planejamento da empresa, 
usar um programa de planilhas. Elas 
permitem facilmente as correções nos 
números quando o empresário co-
meçar a desenvolver seu orçamento. 
O software Excel pode ser usado, por 
exemplo, na montagem de uma pla-
nilha de planejamento orçamentário 
(previsto × realizado).

Para elaborá-la, é preciso observar 
alguns itens fundamentais:
• Descrever as informações com obje-
tividade e clareza, tomando cuidado 
para não omitir detalhes importan-
tes, pois um dado incompleto pode 
impactar no resultado;
• Projetar as vendas com base no mer-
cado e não na produção ou na capa-
cidade de atendimento. Não adianta 
analisar apenas o quanto de produto 
ou serviço pode ser oferecido, é preci-
so dimensionar conforme a demanda, 
para evitar prejuízo;
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falta de planejaMento é decisiva para Mortalidade

Pesquisa do sebrae aponta que a falta de planejamento é o principal fator que 
contribui para a mortalidade empresarial. de acordo com o levantamento, 25% dos 
negócios fecham antes do segundo ano de vida. no estado de são Paulo, o porcentual 
é um pouco menor: 21,9%. Para os especialistas, a falta de planejamento só agrava as 
dificuldades iniciais da empresa, que incluem limitação dos recursos, nome desconhecido 
no mercado e pouco dinheiro em caixa. nesse cenário, um erro costuma ser fatal.

10º PhP CoNFErENCE BrasiL (ProGraMação PhP)

Quando: 2 a 6/12/2015

onde: Centro Universitário Unifieo / Av. Franz Voegeli, 300 – Osasco, SP

informações: (11) 3487-6046 / www.phpconference.com.br

CCXP – CoMiC CoN EXPEriENCE (FEira dE quadriNhos E CosPLays)

Quando: 3 a 6/12/2015

onde: São Paulo Expo / Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo, SP

informações: www.ccxp.com.br

MystiC Fair (EvENto MístiCo E EsotériCo)

Quando: 12 a 13/12/2015

onde: São Paulo Expo / Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo, SP

informações: www.mysticfair.com.br

20º CoNGrEsso BrasiLEiro do CaLçado

quando: 9/1/2016

onde: Expor Center Norte / Rua José Bernardo 

Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

informações: http://www.couromoda.com/home/

pg/20-congresso-brasileiro-do-calcado

CouroModa 2016 – 43ª FEira iNtErNaCioNaL dE CaLçados, 

artEFatos dE Couro E aCEssórios dE Moda

Quando: 10 a 13/1/2016

onde: Expo Center Norte / Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

informações: (11) 3897-6100 / couromoda@

couromoda.com.br / www.couromoda.com.br

são PauLo Prêt-à-PortEr (FEira dE 

varEJistas dE Moda E aCEssórios)

Quando: 10 a 13/1/2016

onde: Expo Center Norte / Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

informações: (11) 3897-6100 / (11) 3199-6100 

/ www.saopaulopretaporter.com

FEira da GEstaNtE, BEBê & CriaNça – Edição JaNEiro/2016

Quando: 20 a 25/1/2016

onde: Expo Center Norte / Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

informações: www.feiradobebe.com.br

34º CiosP – CoNGrEsso iNtErNaCioNaL 

 dE odoNtoLoGia dE são PauLo 2016

Quando: 27 a 30/1/2016

onde: Expo Center Norte / Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

informações: (11) 2223-2445 / www.ciosp.com.br

ageNDa De FeiRas 

De DeZeMBRo/2015 

e JaNeiRo/2016

• Avaliar os riscos percebidos durante 
a análise e montar estratégias para si-
tuações de diferentes cenários: ótimo, 
normal ou ruim.

aCoMPaNhaMENto
Mesmo que a elaboração dessa plani-
lha seja feita por uma pessoa específi-
ca da equipe, o dono do negócio deve 
supervisionar todo o processo. Ele 
também precisa acompanhar a im-
plantação das estratégias propostas, 
bem como os resultados mês a mês. 
“Estar a par de tudo é fundamental 
para a tomada de decisões ou as corre-
ções de rumo”, observa Natal. 

Essa é uma das lições que o empre-
sário Luiz Nunes aprendeu nos diver-
sos cursos que fez no Sebrae-SP, que 
faz questão de colocar em prática na 
MP Automação, uma loja de venda de 
peças para maquinários industriais. 
Ele começou a fazer o planejamento  
anual de vendas a partir de 2009, 
quando a firma tinha mais de dez 
anos de existência e sofreu uma refor-
mulação. “Como ponto de partida, ava-
liamos o tamanho do mercado e como 
estávamos projetando nele nosso obje-
tivo de crescimento”, explica Nunes. 

Hoje, ele conta que tem controle 
sobre todos os índices, desde o fi-
nanceiro até vendas, permitindo 
tomar decisões mais precisas no dia 
a dia. “Com nossa meta de vendas 
feita, temos uma previsão do fluxo 
de caixa que permite pensarmos nos 
investimentos que precisam ser rea-
lizados”, conta. 

está eM suas MÃos 

Para facilitar o planejamento, 

o sebrae-sP desenvolveu a 

metodologia “Na palma da mão”.

ÿ  o dedo polegar representa a ação 

a ser tomada. ex.: montagem 

da planilha de planejamento 

orçamentário (previsto × realizado).

ÿ  o indicador mostra o objetivo, ou 

seja, as áreas a serem contempladas. 

ex.: comercial/de vendas, 

operacional e administrativa.

ÿ  o médio define a quantidade. 

ex.: dados e valores envolvidos 

na montagem da planilha de 

planejamento orçamentário 

(previsto × realizado)

ÿ  o anular indica o que fazer, ou 

seja, traz a lista de compromissos 

indispensáveis para isso. ex.: 

planilhas de fluxo de caixa, contas 

a pagar, contas a receber, DRe 

e ponto de equilíbrio, produção 

(indústria), comercial (vendas) 

etc., com o objetivo de obter os 

dados para a montagem da planilha 

de planejamento orçamentário 

(previsto × realizado).

ÿ  o mínimo estabelece o prazo para 

que a ação seja concluída. ex.: no 

caso da planilha de planejamento 

orçamentário (previsto × realizado), 

normalmente se inicia o plano do 

ano posterior (2016) por volta do 

mês de outubro do anterior (2015). 

essa planilha deve compreender 

o período de 12 meses.
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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.

aLiMeNtÍcio

coMuNicaÇÃo / gRáFica

coNsuLtoRia iNFoRMática

iNVeNtos

MaRcas e PateNtes

NegÓcios susteNtáVeis

oFeRta De  
PRoDutos e seRViÇos

NegÓcios susteNtáVeis

DiVeRsos

A WebProducer apoia o pequeno 
e médio empreendedor.

Produção de campanhas digitais, 
sites, blogs, e-mails mkt, redes sociais, 

videos, sistemas, entre outras soluções. 

www.webproducer.com.br

CONSULTE-NOS

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.

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

Logotipo para sua Empresa 
ou Marca. “CRESÇA E 

APAREÇA”  no Google com a  
Ar Digital Communication

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

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

Acesse:

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

www.martinsefernandes.com.br

 VALORES ESPECIAIS
PARA EMPRESAS

MEI - ME - EPP

Martins & Fernandes
Marcas e Patentes

ENERGIA SOLAR DE PRIMEIRA

FI
I

ST
ENERGY

w w w . f i r s t e n e r g y . e c o . b r 

REDUZA SUA CONTA DE LUZ EM ATÉ 95%.
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quer anunciar?  

procure uM  

dos escritórios  

do seBrae-sp

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

oRgaNiZacioNaL

rEfLExoLogIA é um tratamento de saúde 

indicado para depressão, stress, fobias, 

tensão e outros. assista ao vídeo em www.

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

ABERTURA DE EMPRESAS

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

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

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

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

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

 Na hora de inovar você 
não precisa se preocupar.



www.sebraesp.com.br/ead

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

Acesse cursos, programas, 
videoaulas, e-books e outras 
soluções educacionais 
totalmente gratuitas, via internet, 
englobando temas como 
empreendedorismo, finanças, 
marketing, recursos humanos, 
comércio exterior e inovação. 
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Solução criativa e acessível, o QR Code (“quick 
response code”, na sigla em inglês, ou “código 
de resposta rápida”) é um código de barras que 
permite que empresários ofereçam informações 
de produtos e serviços – como promoções, links 
para sites, e-mails ou telefones – e promovam 
interação com seus clientes.

Usado pela primeira vez no Brasil em 2007,  
o QR está disseminado em anúncios 
publicitários, vitrines e placas de ruas ou 
monumentos. Reconhecida e lida por aplicativos 
instalados em câmeras de smartphones, tablets 
ou webcams de computadores, é uma solução 
prática que permite capturar informações  
e acessá-las quando for mais conveniente.

iNvEstiMENto zEro
Não há custo envolvido na geração do código. 
Basta o interessado acessar o site de uma das 
empresas que oferecem geradores gratuitos, 
como Kaywa, RJHost ou SEOmEU, e fornecer 
as informações que devem ser incluídas no 
código gerado.

Segundo o gerente da Unidade Acesso à Inovação 
e Tecnologia do Sebrae-SP, Renato Fonseca, a 
solução pode ter inúmeros usos, tanto no comércio 
como na indústria. “Temos casos bem-sucedidos 
de empresas que utilizaram em atividades 
administrativas, controle de estoques, logística 
e campanhas publicitárias, com promoções e 
acessos às páginas empresariais”, afirma.

Segundo ele, as possibilidades de uso são infinitas 
e dependem da criatividade do empresário e 
do público-alvo. Antes de aderir ao código, é 
importante que o empresário faça uma breve 
pesquisa com os clientes para saber se conhecem 
a tecnologia e contam com aplicativos que 
identificam os códigos.

Um bom exemplo de uso fora da proposta 
comercial é dado pelo Cemitério São Paulo,  
na capital, que oferece visitas às obras de arte  
de sua área e utiliza a tecnologia nas lápides  
para detalhar a biografia dos sepultados.  
Nas ruas principais, os códigos indicam  
a localização dos túmulos dos famosos.

emPreteCh

Fonte: Pesquisa QR Code use, divulgada pela Pitney 
Bowes, em 2013

de usuários é a expectativa de 
uso do QR Code até 2016

1 bilhão

dos veículos impressos 
nos EUA e na Europa usam 
a tecnologia para interagir 

com leitores

15%

códigos usados pelos correios 
nos EUA e na Europa, o segundo 

maior usuário, seguido pelos 
cartazes publicitários (10%)

13%

porcentual de consumidores 
norte-americanos que usavam o 
recurso em 2011. Um ano antes, 

o total era de 1%

5%

NúMeRos eM aLta

Criatividade em códigos
QR Codes são formas simples e de baixo custo para que empresários façam anúncios  
e forneçam informações sobre produtos e serviços ao público

qr code no Brasil

a primeira empresa a utilizar o Qr code no brasil foi a rede varejista de eletroeletrônicos 
Fast shop, em 2007, para oferecer informações adicionais sobre seus produtos. no ano 
seguinte, foram as vezes da cervejaria nova schin e da empresa de telecomunicações claro 
publicarem anúncios usando os códigos de barras para interagir com os clientes. já em 
2008, foram duas ações: uma na revista “galileu”, da editora globo, e outra no estande da 
Volkswagen no salão do automóvel de são Paulo, em iniciativa publicitária com códigos 2d.

seis usos  
De QR coDe

ÿ  Cardápios de restaurantes, descrevendo ingredientes e combinações

ÿ  Obras de arte em galerias, detalhando informações sobre elas e respectivos artistas

ÿ  Produtos alimentícios, com receitas

ÿ  Imobiliárias, expondo imóveis ou cadastramento em promoções

ÿ  No estoque de empresas para catalogar produtos

ÿ  Propagandas publicitárias para gerar link, URL, e-mail, SMS, telefone ou localização

Fonte: Sebrae-SP
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Mercado gourMet resiste à crise

a onda de produtos gourmet não dá sinais de recuo em relação à crise. segundo 
especialistas em franquias, esses itens devem continuar atraindo o consumidor em 2016. 
a explicação é que, diante das dificuldades, o brasileiro poupa em itens básicos e “se 
presenteia” com algo especial. Para os próximos meses, o destaque são hamburguerias 
e cafeterias. segundo a analista de tendências da consultoria mintel para a américa 
latina, graciana méndez, as cafeterias devem registrar expansão de até 70% até 2018.

da refeição. “As receitas são feitas com 
ingredientes da época, respeitando as 
restrições alimentares dos participan-
tes informadas previamente”, explica 
Larissa, que cuida do salão, do financei-
ro e da comunicação. Para degustar os 
preparados, paga-se R$ 90 por pessoa.

A empresa deles é registrada pelo 
Simples. “Emitimos nota fiscal e faze-
mos controle de caixa, faturamento 
e investimento. Tudo nos conformes, 
como deve ser”, comenta Larissa. Além 
do Jantar Secreto, eles atendem a grupos 
fechados de, no mínimo, 12 pessoas em 
datas pré-agendadas de acordo com a 
disponibilidade. No fim do ano, chovem 
pedidos – inclusive de empresas.

oPortuNidadE
As perspectivas de ganhos do setor 
animaram a ex-fotógrafa Cintia San-
chez a deixar a profissão para ingres-
sar na área gastronômica. A oportu-
nidade surgiu há dois anos, quando 
um amigo a convidou para cuidar da 
alimentação dos profissionais de um 
projeto importante que ele estava pro-
duzindo. Ela correu ao supermercado, 
pegou suas louças e preparou café da 
manhã, almoço e lanche para toda a 
equipe. Depois dessa estreia, foram 
mais cinco diárias. Com a experiên-
cia bem-sucedida, Cintia batalhou por 

ico em oportunidades, o setor de 
alimentação oferece solo fértil 

para novidades prosperarem. É o caso 
do movimento conhecido como Chefs 
Sem Restaurantes, que vem ganhan-
do espaço. Eles abrem as portas de 
suas casas ou vão até a residência dos 
clientes (ou outros locais) para prepa-
rar reuniões gastronômicas.

Essa vertente tem conquistado pro-
fissionais tarimbados como Gustavo 
Rigueiral. Formado em Gastronomia 
pela Faculdade Senac de Águas de São 
Pedro (SP), com passagem por cozi-
nhas festejadas como a do restaurante 
paulistano D.O.M, de Alex Atala, e a do 
bufê de Neka Mena Marreto, ele tra-
balhou durante um ano em um navio 
que viajava por toda a Europa, Medi-
terrâneo e a costa brasileira. Em maio, 
ganhou o prêmio de melhor confeitei-
ro pelo programa “Que Seja Doce”, do 
canal GNT. Com esse currículo e pra-
tos inspirados, ele vem conquistando 
clientela para o evento Jantar Secreto, 
criado em parceria com sua mulher, 
Larissa Januário.

Uma aura de mistério cerca cada 
reunião gastronômica preparada pelo 
casal. O local, geralmente na região 
central da capital, só é revelado na 
véspera e o menu, composto sempre 
por pratos inéditos e criativos, na hora 

mais clientes e deu forma ao negócio 
constituindo a Manje Culinária, um 
serviço voltado para “catering”, com a 
finalidade de resolver as necessidades 
alimentícias de produções de fotos, ví-
deo e cinema.

Durante um ano, ela trabalhou in-
formalmente, e no começo de 2015 se 
regularizou como Microempreendedo-
ra Individual (MEI), após uma consul-
ta ao Escritório Regional do Sebrae-SP 
Capital Oeste. “Hoje, tenho nota fiscal, 
conta em banco, maquininha, tudo 
certo e é muito fácil de declarar”, co-
menta ela. Com a formalização, outras 
oportunidades surgiram para servi-
ços de “personal chef”. “Realizo janta-
res, coquetéis e eventos para pessoas 
físicas e jurídicas, tanto dentro das 
empresas como na casa dos clientes. 
Confesso que me encontrei e não largo 
essa vida louca por nada”, diz.

Para sE EstaBELECEr
Aos interessados em seguir pelo mes-
mo caminho de Cintia, a consultora 
do Sebrae-SP Karyna Muniz Ramalho 
Dantas aconselha começar pela elabo-
ração de um plano de negócios, com 
modelo disponível no site do Sebrae-SP 
(www.sebraesp.com.br). Nesse plane-
jamento, ela destaca os itens que não 
podem faltar: definição do produto 

Outras formas de servir
Fora de restaurantes, chefs de cozinha encontram novas maneiras de exercer seus dotes com as panelas e, mais importante, de faturar

r (algo que o chef faça bem), preço, públi-
co-alvo e sede da empresa (mesmo que 
não exista loja física, é interessante 
que o lugar onde acontece a produção 
seja próximo dos clientes). “Após essas 
definições, é importante manter o foco, 
pois, nessa área, com a gama de opções, 
é fácil dispersar”, alerta a consultora.

Outro passo importante, segundo 
Karyna, é fazer uma pesquisa de cam-
po, mesmo que informalmente, para 
avaliar o terreno. Isso pode ser feito 
por meio de buscas na internet, visi-
tas a concorrentes e conversas com co-
nhecidos, sempre tentando enumerar 
pontos fortes e fracos da atividade a 
ser desenvolvida.

Por fim, ela recomenda buscar a 
formalização, com o enquadramen-
to do empreendimento às normas do 
País. Essa medida traz inúmeras van-
tagens – como a possibilidade de tra-
balhar com nota fiscal e fazer com-
pras faturadas, no atacado –, que 
podem representar uma boa econo-
mia de custos. Empresas com fatura-
mento de até R$ 60 mil por ano, po-
dem se registrar como MEI. Acima 
disso, e com uma estrutura que exi-
ge um maior suporte, como a contra-
tação de funcionários, a opção é cons-
tituir uma microempresa na área de 
serviço de bufê.

Dicas para quem deseja aproveitar a tendência:

ÿ  Elabore o cardápio e suas variações;

ÿ  Defina as marcas dos insumos e os melhores fornecedores;

ÿ  Desenvolva um plano de atividade com processos descritos 
para cada ação;

ÿ  Fique atento às questões sanitárias;

ÿ  Prepare um plano de marketing para divulgar seu produto/
serviço. Isso pode ser feito de forma caseira ou mediante 
contratação de profissional da área;

ÿ  Aproveite as redes sociais para potencializar  
o relacionamento com os clientes;

ÿ  Busque informações para se formalizar em instituições  
como o Sebrae-SP.

PaRa a 
Receita NÃo 
DesaNDaR 
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o sebrae responde é um serviço destinado  
a atender empreendedores e empresários de micro  
e pequenas empresas. Tem como objetivo esclarecer  
dúvidas e orientar sobre a abertura de novos 
empreendimentos, bem como tratar de questões 
relacionadas à gestão de empresas já constituídas.

 como saber se uma ideia tem 
chance de se transformar em uma 
empreitada de sucesso?
Em primeiro lugar, o candidato a em-
preendedor precisa desenvolver um 
modelo ou plano de negócio. Com 
esse instrumento ele poderá avaliar 
se o seu “insight” é realmente viável. 
Em outras palavras, é preciso ser mi-
nucioso e colocar tudo no papel e, de-
pois, traçar um cronograma de ações.

Em seguida, é necessário testar o 
que foi projetado. Nesta fase, o em-
presário também deve fazer uma 
pesquisa de mercado para analisar 
a opinião do consumidor em relação 
ao produto ou serviço que pretende 
lançar. O feedback não pode ficar res-
trito à sua rede de contatos. É preci-
so procurar saber o que pensam pes-
soas desconhecidas, com as quais o 
empreendedor não tenha uma rela-
ção afetiva e de amizade.

No ambiente de startups, comen-
ta-se muito sobre validação, que na 
prática é a apresentação do projeto 

aos profissionais técnicos e mento-
res (“pitch elevator”). A análise de 
viabilidade da proposta, espécie de 
simulação para ver se vai ser lucrati-
va, deve antecipar e prever os riscos 
do empreendimento.

Resumindo: para saber se há chan-
ces de sucesso, o dono da ideia preci-
sa avaliar suas capacidades financei-
ra e técnica e, acima de tudo, se há 
público para consumir seu produto 
ou serviço.

Vencidas todas essas etapas, para 
potencializar as chances, o empreen-
dedor também deve:

•  Investir em inovação (prospectar 
questões criativas que sejam 
diferenciais competitivos);

•  Correr riscos calculados;

•  Monitorar constantemente 
os resultados;

•  Evitar “modinhas” (fuja de ondas 
passageiras) e produtos ou 
conceitos fáceis de ser imitados. 

Negócio  
em potencial

faBiano naGamatsu, consultor do sebrae‑sP

Cintia Sanchez, da Manje Culinária: serviço de “catering”, jantares e coquetéis para eventos  
de pessoas físicas e jurídicas
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 No mundo corporativo, vejo que 
todos são como técnicos de futebol: 
não jogam, mas entendem mais do que 
o próprio jogador. Dão palpites, conse-
guem fazer estratégias e jogadas com 
grandes defesas e gols incríveis ape-
nas com o poder do pensamento.

tenho analisado profissionais de to-
das as áreas que acreditam ser os ver-
dadeiros gurus do mundo dos negó-
cios. Conhecem tudo, são visionários, 
leem as estatísticas e conseguem fa-
zer um diagnóstico preciso do que vai 
acontecer na vida das empresas.

Vejo palestrantes motivando e expon-
do exemplos pessoais com a certeza de 
que aquilo é o grande caminho para a 
solução dos problemas de todos. Com 
assuntos relevantes e uma boa oratória, 
realmente convencem. Na hora, deixo 
meu coração fluir e acabo concordando 
com a maioria dos palestrantes. Saio du-
vidando de tudo o que faço. Mas, depois 
de alguns dias, percebo que estou sozi-
nho, que as decisões sobre meu negócio 
dependem unicamente de mim. E sem-
pre acabo fazendo as escolhas certas.

Cada vez que faço uma consultoria 
de marketing para uma empresa, noto 
que a ansiedade para entender o que 
está acontecendo dentro da organiza-
ção é enorme. Eles me recebem como 
se eu tivesse um olho de raio X pronto 
para dar todas as respostas. Contudo, 
explico logo que o processo é o inver-
so. São eles que precisam passar to-
dos os detalhes que poderão ajudar a 
elaborar o laudo final.

O que me deixa realmente feliz é 
quando percebo que todos acabam se 
envolvendo e entendem que a mágica 
dos cases de sucesso e das respostas 
eficientes está dentro da própria em-
presa, de cada gestor, da equipe. Basta 
ouvir, interagir e mostrar que todos po-
dem melhorar o que está ruim ou o que 
não estavam conseguindo enxergar.

Portanto, quando alguém falar que 
tem a solução para seus negócios, 
duvide, pois ela está em você mesmo, 
basta enxergar e escutar com aten-
ção. Claro que a ajuda de um profis-
sional é sempre bem-vinda, mas para 
somar esforços. 

Constantino marQues, 

consultor de marketing para grandes e pequenas empresas

A solução para 
sua empresa 

fundaMentais para os pequenos negócios

Para os quase 900 shoppings instalados em todo o País, as micro e pequenas empresas 
somam perto de 40% da clientela, composta por, aproximadamente, 138 mil lojas. os 
dados são do sebrae e da associação brasileira de lojistas de shopping (alshop). em 
2014, os estabelecimentos foram visitados por 472 milhões de pessoas por mês. Tamanho 
fluxo proporcionou faturamento superior a r$ 143 bilhões, configurando expansão de 8% 
em relação a 2013. esses centros de compras respondem por 19% do varejo nacional.

dEzEMBro

MiCroEMPrEENdEdor 
iNdividuaL (MEi)
21/12
sistema de recolhimento em 
valores fixos mensais – Último dia 
para o pagamento do DAS referente 
ao mês de novembro de 2015

siMPLEs NaCioNaL (ME/EPP)
15/12
Pagamento da diferença de 
carga tributária – diferencial 
de alíquota de ICMS devido pelas 
empresas optantes pelo Simples 
referente às aquisições de produtos 
de outros Estados realizadas 
no mês de novembro de 2015

21/12
recolhimento do das – tributo 
devido e apurado na forma do 
Simples Nacional a ser pago no 
dia 20 do mês subsequente em 
que houver sido auferida a receita 
bruta (LC 123, de 2006, art. 21)

30/12
ir – Ganho de capital das 
empresas optantes pelo 
Simples Nacional. Imposto 
de Renda incidente sobre os 
ganhos de capital (lucros) 
obtidos na alienação de ativos 
no mês de novembro de 2015

18/12
iNss (simples Nacional – anexo 
iv) – recolhimento referente à 
competência novembro de 2015.

LuCro PrEsuMido
Em 2015: 30/1; 30/4; 31/7; 
e 30/10 (Último dia do mês 
seguinte à apuração do trimestre)
imposto de renda da Pessoa 
Jurídica (irPJ) – Recolhimento 
trimestral. Meses de recolhimento: 
janeiro, abril, julho e outubro
Em 2015: 30/1; 30/4; 31/7; 
e 30/10 (Último dia do mês 
seguinte à apuração do trimestre)
Contribuição social sobre 
o Lucro Líquido (CsLL) – 
Recolhimento trimestral. 
Meses de recolhimento: 
janeiro, abril, julho e outubro

18/12
Contribuição Previdenciária 
(iNss) devida pelas empresas 
em geral calculada sobre o 
total da folha de pagamento, 
bem como dos valores retidos. 
Recolhimento referente à 
competência de novembro de 2015

24/12
Pis/Pasep Faturamento 
– Contribuição com base 
no faturamento do mês 
de novembro de 2015
Cofins Faturamento – 
Contribuição com base 
no faturamento do mês 
de novembro de 2015
demais obrigações 
previdenciárias, trabalhistas 
e retenções na fonte

5/12
salários – Último dia para 
o pagamento do salário do 
mês de novembro de 2015

até 20/12
Pagamento da segunda 
parcela do 13º salário

7/12
Fundo de Garantia por tempo de 
serviço (FGts) – Recolhimento 
relativo à competência de 
novembro de 2015
Cadastro geral de empregados 
e desempregados (Caged) – 
encaminhamento ao Ministério do 
Trabalho da relação de admissões, 
transferências e demissões 
de empregados ocorridas no 
mês de novembro de 2015

15/12
iNss – contribuintes 
individuais, facultativos e 
empregadores domésticos

15/12
iNss – produtor rural (pessoas 
física e jurídica) e retenção de 11% 
na fonte (cessão de mão de obra)

10/12
Entrega ao sindicato – Guia 
de Recolhimento da Previdência 
Social (GPS). Entrega, 
contrarrecibo, da cópia da GPS, 
referente ao recolhimento do 
mês de novembro de 2015, 
ao sindicato representativo 
da categoria profissional

18/12
imposto retido na Fonte (irF) 
– descontado dos pagamentos 
do trabalho assalariado, sem 
vínculo empregatício e a 
outras pessoas jurídicas

quinzenalmente
Pis/CoFiNs/CsLL – fonte
Contribuições PIS/Cofins/
CSLL retidas na fonte

ageNDa tRiButáRia 



ExclusividadE nas compras govErnamEntais 

Desde outubro, as micro e pequenas empresas (MPEs) ganharam um reforço  
importante no caixa com o decreto federal que regulamenta a exclusividade para o 
segmento em todas as contratações públicas e aquisições de bens e serviços e obras  
cujos valores alcancem até R$ 80 mil. Em caso de empate com uma companhia de maior 
porte, a preferência é da menor. A lei termina com a exigência da legalidade fundiária  
e detalha os termos da subcontratação das MPEs pelos vencedores das licitações.

“Avaliamos o que seria importante 
para continuarmos a crescer no próxi-
mo ano, considerando, principalmen-
te, o cenário econômico. O principal 
objetivo é aumentar em 20% o fatura-
mento do serviço de banho e tosa que 
oferecemos”, afirma.

Para chegar a esse porcentual, a 
empresária recorreu ao Sebrae-SP. 
“Definimos a meta e listamos perío-
dos para acompanharmos a evolução. 
Para isso, utilizamos os métodos de 
visualização em painéis, com o objeti-
vo de enxergar melhor o andamento. 
Com base nisso, estipulamos as estra-
tégias de marketing – como contato 
com os clientes, divulgação do serviço 
e reunião com os funcionários – para 
alinhar a intenção”, explica Valéria.

Ponto de PArtidA 
Para a consultora do Escritório Regio-
nal (ER) do Sebrae-SP Capital Sul, Rosa-
na Prado, olhar para o mercado é o pri-
meiro passo nesse processo. “É preciso 
consciência de onde a empresa está 
inserida, como anda o segmento e se 
está crescendo ou não. Para ajudar, o 
empreendedor pode buscar entidades, 
associações e sindicatos para se infor-
mar sobre o cenário. Com esses dados, 
ele poderá criar metas claras e possí-
veis de atingir”, recomenda.

Após entender o ambiente para o 
negócio, o empresário deve definir o 
que de fato almeja e qual o propósito 
de tal meta. Em seguida, é preciso de-
finir a proporção desse objetivo. Caso 
seja aumentar as vendas, por exem-
plo, é importante decidir o porcentual 
esperado. Se o caso é elevar a cartela 
de clientes, é preciso colocar um nú-
mero a ser atingido. Para lançamento 
de produtos e serviços, é necessário 

e o planejamento é um pilar bá-
sico para o desenvolvimento do 

empreendimento em qualquer con-
juntura econômica, imagine então em 
períodos de recessão como o atual? Por 
isso, é fundamental que os donos de 
micro e pequenas empresas cumpram 
bem essa lição de casa e preparem o 
terreno para ingressar no próximo 
ano com pé direito e chances de colher 
bons frutos para o negócio – ainda que 
as perspectivas da economia brasilei-
ra não sejam as melhores. 

Mais do que projetar vendas (veja 
matéria nas págs. 14 e 15), o empreen-
dedor deve incluir em seu planeja-
mento tudo o que pretende alcançar 
nos próximos 12 meses: lançamento 
de novos produtos ou serviços, expan-
são dos negócios, mudanças de rumo, 
entre outras metas.

Sócia da clínica veterinária Foxvet, 
na região sul de São Paulo, Valéria 
Storace já sabe o que deseja para 2016. 

estipular em quanto a novidade incre-
mentará no faturamento.

Para chegar ao planejado, o passo 
seguinte é montar o procedimento e 
o que será preciso fazer para atingir 
a expectativa. Nesse ponto, o gestor 
pode subdividir o processo em peque-
nas metas, traçando um caminho. 
Caso a empresa almeje, por exemplo, 
aumentar a clientela em 100% em dez 
meses, o empreendedor pode colocar 
como micro-objetivo um incremento 
de 10% ao mês para, ao fim do período 
total, o porcentual cheio ser atingido. 
Caso a meta mensal não seja alcança-
da, ele consegue reorganizar a estraté-
gia a tempo de bater o objetivo final.

Para tanto, durante essa empreita-
da um cuidado é essencial, reforça a 
consultora do Sebrae-SP: colocar tudo 
no papel e fazer, medir e acompanhar 
o cumprimento dos objetivos. “Essas 
práticas não são comuns nas micro e 
pequenas empresas”, diz Rosana. En-
volver toda a equipe no cumprimento 
das metas traçadas também é funda-
mental. “Para isso, a dica é fazer um 
quadro listando os objetivos e deixan-
do-os expostos para que toda a equipe 
esteja ciente e acompanhe a evolu-
ção”, aconselha.

Valéria já colocou essa orientação 
em prática na Foxvet. A cada 45 dias, 
todos revisarão o andamento das es-
tratégias para verificar o que já foi 
conquistado e se é preciso mudar algo 
no percurso para atingir o aumen-
to nas vendas de banho e tosa. “Ao 
estipularmos datas para fazermos a 
avaliação de progresso, temos tempo 
de corrigir eventuais falhas. Isso tem 
sido importante para nós, principal-
mente em um ano de incertezas eco-
nômicas”, indica Valéria.

PARA SABER MAIS 

A consultora do Sebrae-SP 

Rosana Prado indica quais são 

os passos básicos para trabalhar 

com metas para a empresa:

1. O quê: defina o que é preciso 

fazer para o negócio obter 

sucesso, qual o propósito 

de tal objetivo e o resultado 

esperado com a ação;

2. Quanto: estipule o impacto 

almejado com a meta, indicando, 

de preferência, em proporções 

específicas – como o porcentual 

de crescimento esperado e 

números a serem atingidos;

3. Como: indique a estratégia para 

alcançar a meta, sinalizando quais 

ações a empresa terá de realizar, 

quem estará envolvido e quais 

os responsáveis. Se necessário, 

divida o objetivo final em 

pequenas metas, com prazos mais 

enxutos para serem alcaçados. 

Assim, é possível revisitar o 

planejamento com frequência 

para checar se o método 

escolhido tem apresentado 

o resultado esperado;

4. Mensure: escolha uma 

ferramenta para acompanhar 

e medir os resultados;

5. Cenário: acompanhe as 

informações e a situação do 

mercado em que está inserido, 

recorrendo a entidades setoriais 

para obter dados atualizados;

6. Otimismo × pessimismo: 

ao trabalhar com metas, o 

empresário precisa controlar 

o otimismo para não exagerar 

no objetivo e ficar longe de 

alcançá-lo. Ter os pés no chão é 

fundamental, principalmente em 

tempos de economia pressionada.

O futuro começa aqui
Planejar os próximos passos para 2016 exige disciplina e acompanhamento frequente das ações 
para atingir os objetivos 
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Valéria Storace, da clínica veterinária Foxvet: objetivo  
é expandir serviços de banho e tosa
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Uma super força para o seu negócio.
Para se diferenciar no mercado e conquistar novos clientes, o microempreendedor individual precisa se 
capacitar. E você não está sozinho nessa! Conheça o Programa Super MEI e participe de capacitações que 
unem formação técnica e gestão empresarial. 

Não importa qual é o seu ramo de atuação: indústria, comércio, prestação de serviços ou transportes. 
Acesse dicas, aplicativos e soluções variadas para você, microempreendedor individual, implementar seu 
empreendimento, obter informações sobre linhas de crédito para ampliar seu negócio, aumentar as vendas e 
diversificar seus produtos. Tudo isso, com o apoio do Sebrae-SP e de entidades especializadas no assunto.

http://supermei.sebraesp.com.br

Participe do Super MEI. Invista no seu negócio e aumente suas chances de crescer.  
Procure o Sebrae-SP mais próximo, ligue 0800 570 0800 ou acesse:

Investimento: R$ 50,00.


