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MERCADO

EDuCAçãO 

Págs. 6 e 7

Fique atento ao 
ciclo de vida do 
seu negócio
Mudanças tecnológicas, sociais, econômicas 
e políticas podem influenciar diretamente 
na continuidade de uma atividade. Ao 
empreendedor cabe identificar o momento 
em que é melhor partir para outro ramo 
antes que a empresa naufrague. 

Eduardo Rodrigues deu novo rumo à sua empresa e centralizou o ramo de atuação

GESTãO

Págs. 8 e 9

Empresário deve se
programar para tirar férias

SETOR

Pág. 3

Número de academias 
cresce e surgem oportunidades 

Escola de Negócios
em plena atividade

SERVIçO

Pág. 12

Sebrae-SP amplia atendimento 
na zona leste de São Paulo

Págs. 4 e 5
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Planejamento

Mercado

Serviço

Educação

Cloud Tags >

Negócios

Gestão

ELOGIE. SuGIRA. CRITIQuE. RECLAME.

Você, cliente do SEBRAE-SP, é a razão da nossa 
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͘� �� ƉĂƌĂ� ƋƵĞ�ƉŽƐƐĂŵŽƐ� ĐŽŶƟŶƵĂƌ� ƉƌĞƐ-
tando um serviço de qualidade, saber o que você 
pensa sobre nós é muito importante. 
Queremos ouvi-lo: 
0800 570 0800 | ouvidoria@sebraesp.com.br
www.sebraesp.com.br > clique em OuVIDORIA.

ouvidoria
SEBRAE-SP

Empreendedorismo na 
veia - um aprendizado 
constante 

Em um texto bem escrito que 
ĂůŝĂ�ƉƌĄƟĐĂ�ĐŽŵ�
fundamentos 
teóricos, Rogério 
Chér criou uma 
obra-prima para 
inovadores e 
empreende-
dores. O livro 

é repleto de dicas e informações 
valiosas para quem quer empreen-
der e expõe quais são os verda-
deiros diferenciais para vencer no 
mundo dos negócios.

Manual para sonhadores

EĂƚŚĂůŝĞ�dƌƵƚŵĂŶŶ�ĂũƵĚĂ�ũŽǀĞŶƐ�
empreendedores a encontrar 
em seus sonhos a vocação que 
vai gerir seus futuros e relembra 

aos adultos que 
a arte de sonhar 
pode despertar 
suas vidas. Aponta 
ainda um mapa 
para que o leitor 
trace e encontre 
por conta própria 

os caminhos de sua realização. 
A autora mostra que a busca 
pelo tão sonhado sucesso pode 
caminhar de mãos dadas com um 
ŐƌĂŶĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕�ƋƵĞ�Ġ�ŵĂŝƐ�
rentável quando permanecemos 
ĮĞŝƐ�ĂŽƐ�ƉƌſƉƌŝŽƐ�ƐŽŶŚŽƐ͘

Dicas 
de leitura

Crescer é possível?
Em 2013, a receita real dos pequenos 
negócios paulistas cresceu apenas 2% 
ŶĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ�ĐŽŵ�ϮϬϭϮ͘�KƵ�ƐĞũĂ͕�Ğŵ�
ritmo bem parecido com crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB), que 
ĮĐŽƵ�ƚĂŵďĠŵ�Ğŵ�ƚŽƌŶŽ�ĚĞ�Ϯй͘

Pesquisa do Sebrae-SP mostra que 
a tendência para este ano é de 
aumento modesto do faturamento das 
empresas de pequeno porte, uma vez 
que o consumo no mercado interno 
deve apresentar certa desaceleração, 
ƌĞŇĞǆŽ�ĚĞ�ŶşǀĞů� ĂŝŶĚĂ�ŵĂŝƐ�ơŵŝĚŽ�ĚĂ�
ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘

O que fazer diante deste quadro? No 
Sebrae-SP acreditamos que a busca de 
informações e a reciclagem de conhe-
ĐŝŵĞŶƚŽƐ�ƐĆŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵ�
ĂũƵĚĂƌ� Ă� ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ� ƐŽůƵĕƁĞƐ� ĐƌŝĂƟǀĂƐ͕�
ŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ� Ğ� ĞĮĐĂǌĞƐ� ƋƵĞ� ǀĆŽ� ĨĂǌĞƌ�

Ă� ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ� ŶĂ� ŚŽƌĂ� ĚĞ� ĐŽŶƟŶƵĂƌ�
trilhando o caminho do empreender.

�ŵ� ũĂŶĞŝƌŽ͕� ĐŽŵĞŶƚĞŝ� ƋƵĞ� ĞƐƚĄǀĂŵŽƐ�
ŝŶǀĞƐƟŶĚŽ�ŶĂ�ĞǆƉĂŶƐĆŽ�ĚĞ�ŶŽƐƐĂ�ƌĞĚĞ�ĚĞ�
atendimento e capacitação. De lá para 
cá inauguramos a Escola de Negócios do 
Sebrae-SP, a verdadeira escola do futuro 
ŽŶĚĞ� ƚĞŽƌŝĂ� Ğ� ƉƌĄƟĐĂ� ĐŽŶǀĞƌŐĞŵ� ƉĂƌĂ�
formar empreendedores de sucesso.

Estão em funcionamento dois novos 
pontos de atendimento, um na região 
central da capital (Brás) e outro no 
ŝŶƚĞƌŝŽƌ� ;>ŝŵĞŝƌĂͿ� Ğ� ĂƉŽŝĂŵŽƐ� Ă� ƉĂƌƟ-
cipação de 180 empresários na NRF 
– Retail’s Big Show 2014, a maior feira 
ĚĞ� ŝŶŽǀĂĕĆŽ� ŶŽ� ǀĂƌĞũŽ� ĚŽ� ŵƵŶĚŽ͘�
Duas das tendências mais fortes apre-
sentadas neste ano foram o foco no 
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ � ƋƵĞ� ĚĞƐĞũĂ� ƵŵĂ� ĞǆƉĞ-
riência agradável na compra, e a 

Fazer uma boa divulgação é funda-
mental para as micro e pequenas 
empresas e, ao contrário do que 
muitos pensam, nem sempre exigirá 
ŐƌĂŶĚĞƐ� ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ� Ğŵ� ƉƌŽƉĂ-
ŐĂŶĚĂ͘�K�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƐĞũĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞŵ�
ǀĂŝ�Ăďƌŝƌ�Ƶŵ�ŶŽǀŽ�ŶĞŐſĐŝŽ�ŽƵ�ũĄ�ƚĞŵ�
empresa no mercado, é saber o que 
falar sobre seu produto ou serviço, 
ĐŽŵ� ƋƵĞŵ͕� ĐŽŵ� ƋƵĞ� ŽďũĞƟǀŽ� Ğ�
quais os canais mais adequados para 
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌ�ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞƐĞũĂĚŽƐ͘�

No entanto, muitas vezes o empre-
sário tem uma boa ideia, encontra 
um nicho de mercado promissor e 
investe em ponto, estoques e insta-
lações - mas deixa de incluir em sua 
estratégia como divulgará a empresa 
Ğ�ƋƵĂů�Ă�ŝŵĂŐĞŵ�ƋƵĞ�ĚĞƐĞũĂ�ƉĂƐƐĂƌ�ĂŽ�
mercado e ao seu público. Mas não 
ƉůĂŶĞũĂƌ�Ă�ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ�ŽƵ�ĚŝǀƵůŐĂƌ�ĚĞ�
ĨŽƌŵĂ� ŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂ� ƉŽĚĞ� ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌ�

ou comprometer o sucesso do empre-
endimento ou de uma ação promo-
cional da empresa logo de saída.

�ůŐƵŵĂƐ� ĚŝĐĂƐ� ƉŽĚĞŵ� ĂũƵĚĂƌ� Ă�
aumentar as chances de sucesso. 
^ĆŽ� ĞůĂƐ͗� ĚĞĮŶĂ� ƐƵĂ� ŵĂƌĐĂ� Ͳ� ĂŶƚĞƐ�
de pensar onde divulgar, é preciso 
ĚĞĮŶŝƌ� Ž� ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ� ĚĂ� ŵĂƌĐĂ͕�
ƋƵĞ� ǀĂůŽƌĞƐ� Ğ� ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ� ĞůĂ� ǀĂŝ�
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ͖� ĞƐƚĂďĞůĞĕĂ� ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�
ƋƵĞŵ�Ġ�ƐĞƵ�ĐůŝĞŶƚĞ͕�ƐĞƵ�ƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ͖�

ĚĞĮŶĂ� ƐƵĂ� ǀĞƌďĂ͕� ůĞǀĂŶĚŽ� Ğŵ� ĐŽŶƚĂ�
ŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ�ĚĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͕�
ŵĂƐ�ƚĂŵďĠŵ�ŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͖�
ƚĞŶŚĂ� ďĞŵ� ĐůĂƌŽ� ƐĞƵƐ� ŵŽƟǀŽƐ� ƉĂƌĂ�
qualquer ação de divulgação, pois 
cada uma poderá exigir linguagens 
diferentes, mesmo se dirigidas ao 
mesmo público-alvo. Escolha cuida-
dosamente os canais de comunicação 
com o cliente, pois ele vai querer falar 
com você, sobretudo se a divulgação 
ƟǀĞƌ�ƐŝĚŽ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ͘�

Finalmente, monitore o retorno. 
Lembre que mesmo ações e campa-
ŶŚĂƐ� ďĞŵ� ƉůĂŶĞũĂĚĂƐ� ƉŽĚĞŵ� ƚƌĂǌĞƌ�
resultados inesperados ou até decep-
cionantes. Será fundamental acom-
ƉĂŶŚĂƌ�ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŽďƟĚŽƐ͕�ĂǀĂůŝĂƌ�
ŽƐ�ĚĂĚŽƐ�Ğ�ƚŽŵĂƌ�ĂƐ�ĂĕƁĞƐ�ĐŽƌƌĞƟǀĂƐ�
necessárias.

Palavras-chaves 
desta edição

Dúvida do empreendedor
Como posso melhorar a divulgação da minha empresa?

�ůĞŶĐĂƌ��ƵƌƟ͕�
empresário e presidente 
ĚŽ��ŽŶƐĞůŚŽ��ĞůŝďĞƌĂƟǀŽ�
do Sebrae-SP

ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�ĚĂ�ůŽũĂ�İƐŝĐĂ�ĐŽŵ�Ž�ŵƵŶĚŽ�
virtual (e-commerce). 

Boa leitura a todos e que você e sua 
empresa cresçam e apareçam ainda mais.

Marcelo Sinelli, 
consultor do Sebrae-SP

Marcelo Sinelli
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é o primeiro passo para o sucesso

A busca pelo corpo dos sonhos ou 
ƉŽƌ�Ƶŵ�ĞƐƟůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƐĂƵĚĄǀĞů�ƚĞŵ�
ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�Ă�ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ�ĚĞ�ĂĐĂĚĞ-
mias no Brasil. Em apenas cinco 
anos, o setor cresceu 133%. Em 
2007, eram 9,3 mil micro e pequenas 
empresas atuando nesse ramo, em 
2012, o número subiu para 21,7 mil.

O setor em alta desperta o inte-
resse de empreendedores, que 
ƉƌĞĐŝƐĂŵ� ƐĞ� ƉůĂŶĞũĂƌ� ƉĂƌĂ� ƚĞƌ�
sucesso. “A primeira decisão é a 
escolha do público-alvo. É neces-
ƐĄƌŝŽ�ĚĞĮŶŝƌ�ƋƵĞŵ�ƐĞƌĆŽ�ŽƐ�ĂůƵŶŽƐ͘�
Só então será possível avaliar o 
que oferecer a eles em termos de 
produtos, preços, localização, estru-
tura e horários”, orienta  a consul-
tora do Sebrae-SP, Cassia de Freitas 
Mendonça Godinho.

��ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ�ĚĞǀĞ�ĞƐƚĂƌ�ŶŽ�ƉůĂŶĞũĂ-
mento, mas deve ser feita de maneira 
precisa. “Cada público tem um 
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵşĚŝĂ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕�
por isso, é preciso comunicar-se com 
eles por meio da linguagem de cada 
um. Além disso, a procura por acade-
ŵŝĂƐ�ƚĞŵ�ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ͘�EĆŽ�
adianta anunciar em uma revista de 

ĮƐŝĐƵůƚƵƌŝƐŵŽ�ƐĞ�Ž�ƉƷďůŝĐŽ�ĚĞƐĞũĂĚŽ�
é a mulher que pretende perder 
alguns quilinhos, ou usar a estra-
tégia de vídeos ‘virais’ com treinos 
intensos visando pessoas da terceira 
idade”, orienta Cassia.

Silene Contreras criou a primeira 
unidade do Império Pilates em 
ϮϬϬϲ͘�,ŽũĞ͕�ĞůĂ�ƉŽƐƐƵŝ�ƚƌġƐ�ĞƐƚƷĚŝŽƐ�
próprios e 7 licenciados distribuídos 
pelas zona sul e norte da capital. 
“Quem está entrando nesta área 
ŶĆŽ� ĚĞǀĞ� ĐŽŵƉĞƟƌ� ĂƉĞŶĂƐ� ĐŽŵ� Ž�
preço, mas com a qualidade, isso 
sim faz a diferença para o cliente”, 
aconselha a empresária que passou 
por vários cursos do Sebrae-SP 
ĐŽŵŽ� �ŵƉƌĞƚĞĐ͕� ǀĞŶĚĂƐ͕� ŇƵǆŽ� ĚĞ�
ĐĂŝǆĂ�Ğ�ƉƌĞĐŝĮĐĂĕĆŽ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ͘�

Negócios

Expediente
Publicação mensal do Sebrae-SP
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SEBRAE-SP
Rua Vergueiro, 1117, Paraíso, CEP: 01504-001

Escritórios Regionais do Sebrae-SP
Alto Tietê: 11 4722-8244 

Araçatuba: 18 3622-4426 
Araraquara: 16 3332-3590 
�ĂŝǆĂĚĂ�^ĂŶƟƐƚĂ͗�ϭϯ�ϯϮϴϵͲϱϴϭϴ 
Barretos: 17 3323-2899 
Bauru: 14 3234-1499 
Botucatu: 14 3815-9020 
Campinas: 19 3243-0277 
Capital Centro : 3177-4635  
Capital Leste I: 11 2225-2177 
Capital Leste II: 11 2074-6601 
Capital Norte: 11 2976-2988 
Capital Oeste: 11 3832-5210 
Capital Sul: 11 5522-0500 
Franca: 16 3723-4188 
Grande ABC: 11 4990-1911 
'ƵĂƌĂƟŶŐƵĞƚĄ͗�ϭϮ�ϯϭϯϮͲϲϳϳϳ 

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

Silene possui três estúdios próprios e 7 licenciados e passou por vários cursos do Sebrae-SP

O Sebrae me deu 
o conhecimento 
técnico que eu não 
tinha para adminis-
trar o negócio”
Silene Contreras,
empresária

1.��ĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ž�ƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞĮŶŝƌ�Ž�ƋƵĞ�ĚĞǀĞ�ŽĨĞƌĞĐĞƌ��

2. Estude o mercado para descobrir seu potencial 

3. Elabore um plano de negócios detalhado da empresa 

4. Escolha cuidadosamente funcionários e aparelhos

5. &ĂĕĂ�ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ�Ğ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�ĚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ĐŽŵ�ŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�

Dicas para abrir negócio no setor
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Mercado

Inadimplência

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ�ĂƉĞŶĂƐ�Ă�ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ�ĚĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚĞ�ǀĂƌĞũŽ͕�Ž�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ�ƋƵĞĚĂ�ĚĞ�
1,2% do total de registros em 2013 ante 2012, de acordo com a Boa Vista Serviços, adminis-
tradora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). A região Sudeste foi a única a registrar 
retração (-3,4%) e puxou o índice geral para baixo. 

Negócio com os dias contados
Aqueles com mais de 30 anos com 
certeza se lembram da sensação 
ĚĞ� ĞŶƚƌĂƌ� Ğŵ�ƵŵĂ� ůŽũĂ� Ğ� ĐŽŵƉƌĂƌ�
discos de vinil dos cantores e 
bandas favoritos. A capa, por si só, 
ĞƌĂ�ƵŵĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ĂƚƌĂƟǀŽ͘��ůŐƵŵĂƐ�
não saem da mente dos amantes da 
música. Depois veio o CD, que está 
Ăş� ĂƚĠ� ŚŽũĞ͕�ŵĂƐ� ũĄ� ƐĞŵ� Ž�ŵĞƐŵŽ�
ƐƵĐĞƐƐŽ͘� KƵƚƌŽ� ŚĄďŝƚŽ� ƌĂƌŽ� ŚŽũĞ�
em dia, mas costumeiro há alguns 
ĂŶŽƐ͕� ĞƌĂ� ĂůƵŐĂƌ� ĮůŵĞƐ͘� EŽ� ŝŶşĐŝŽ�
ĚĞ�ŶŽǀĞŵďƌŽ͕�Ă�ƷůƟŵĂ�ƵŶŝĚĂĚĞ�ĚĂ�
Blockbuster nos Estados Unidos 
fechou as portas. A rede de loca-
ĚŽƌĂƐ�ũĄ�ĨŽŝ�Ă�ŵĂŝŽƌ�ĚŽ�ŵƵŶĚŽ͘

A tecnologia permite que o consu-
midor, em vez de comprar um disco 
completo, pague apenas pelas 
faixas de sua preferência, e sem ter 
ĚĞ� ŝƌ�Ă�ƵŵĂ� ůŽũĂ͕�ƉŽŝƐ� ƚƵĚŽ�Ġ� ĨĞŝƚŽ�
online. Do mesmo modo, as TVs 
por assinatura trazem incontáveis 
ŽƉĕƁĞƐ� ĚĞ�ĮůŵĞƐ� Ğ� ƐĠƌŝĞƐ͕� ĚŝƐƉĞŶ-
sando o espectador de precisar se 
deslocar até uma locadora. Todo 
conteúdo está ao alcance de um 
click no mouse.

KƐ�ƚĞŵƉŽƐ�ŵƵĚĂƌĂŵ͘���ĐŽŶƟŶƵĂŵ�
mudando. Aos empresários que 
atuam em setores impactados por 
mudanças tecnológicas, cabe a 
tarefa de perceber esse movimento 
a tempo e aceitar a mudança antes 
de naufragar com a empresa. 
“Todo negócio tem um ciclo de 
vida, por isso, é necessário sempre 
analisar o momento atual da socie-
dade e do setor em que atua para 
acompanhar o ritmo das mudanças 
e adotar inovações ou, quando 
ĨŽƌ� ƉƌĞĐŝƐŽ͕� ŵƵĚĂƌ� ĚĞ� ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕͟ �

orienta o consultor do Sebrae-SP, 
,ĂƌŽůĚŽ��ŝũŝ�DĂƚƐƵŵŽƚŽ͘

Segundo Matsumoto, quatro 
ĨĂƚŽƌĞƐ� ƉŽĚĞŵ� ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ� ĚŝƌĞƚĂ-
ŵĞŶƚĞ� ŶĂ� ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ� ĚĞ� ƵŵĂ�
ĂƟǀŝĚĂĚĞ͗� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕� ƐŽĐŝĂů͕�
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ� Ğ� ƉŽůşƟĐŽ͘� �ŽŵŽ�
ĞǆĞŵƉůŽ�ĚŽ�ƷůƟŵŽ�ĐĂƐŽ͕�Ž�ĐŽŶƐƵůƚŽƌ�
cita a entrada em vigor, em 2007, 
da ‘Lei Cidade Limpa’, que proíbe a 
publicidade em outdoors do muni-
cípio e regula o tamanho de placas e 
letreiros comerciais. Com a medida, 
os empresários que trabalhavam 
ĐŽŵ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŵşĚŝĂ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĂŵ�
migrar para outros setores. 

Novo rumo

“Eu atendi um proprietário de uma 
ŽĮĐŝŶĂ� ŵĞĐąŶŝĐĂ� ƋƵĞ� ĐŽŵĞĕŽƵ� Ă�
receber uma demanda enorme de 
clientes para consertar os carbu-
radores dos carros. Esses clientes 
foram sumindo rapidamente à 
medida que foram adquirindo 
ǀĞşĐƵůŽƐ� ŵĂŝƐ� ŶŽǀŽƐ� ĐŽŵ� ŝŶũĞĕĆŽ�
eletrônica. O empresário perdeu a 
demanda e foi obrigado a se capa-
citar para receber os carros mais 
modernos”, conta Matsumoto.

K� ĐŽŶƐƵůƚŽƌ� ĂĮƌŵĂ� ƋƵĞ� Ġ� ĚŝİĐŝů�
͞ƐĂůǀĂƌ͟�ƵŵĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�Ğŵ�ĚĞĐůşŶŝŽ�
Ğ� ƋƵĞ� Ă� ŝŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ� ƉŽĚĞ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ�
ƚƌĂďĂůŚĂƌ� ĂƉĞŶĂƐ� ƉŽƌ� ŚŽďďǇ͕� ũĄ�
ƋƵĞ�ŶĆŽ�ƟƌĂƌĄ�ŵĂŝƐ�ůƵĐƌŽ�ĚĞůĂ͘�͞,Ą�
coisas que são irreversíveis. Então, o 
melhor a fazer é analisar o mercado 
e, principalmente, a própria expe-
riência, levando em conta o que 
ŐŽƐƚĂ�ĚĞ�ĨĂǌĞƌ�Ğ�Ž�ƟƉŽ�ĚĞ�ŶĞŐſĐŝŽ�
que está em alta para mudar de 
ĂƟǀŝĚĂĚĞ͘��ůĞ�ĚĞǀĞ�ŝƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ�

Após atuar em 4 segmentos, Rodrigues redirecionou seus negócios e optou pelo ramo de saúde
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Startup

Fundadores de startups (empresas iniciantes de base tecnológica) de São Paulo têm salário 
médio anual de US$ 44,6 mil (R$ 104,8 mil) ou R$ 8.700 por mês, de acordo com pesquisa da 
empresa americana Compass, que faz comparações de dados sobre esse mercado. O valor coloca 
ŽƐ�ƉĂƵůŝƐƚĂŶŽƐ�Ğŵ�ƐĠƟŵŽ�ůƵŐĂƌ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞǌ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ƉĞůŽƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ�ĐŽŵŽ�ƉŽůŽƐ�
desses negócios. 

pede mudança

Preparação para empreender

�ƌƵŶŽ��ĂĞƚĂŶŽ͕
Diretor-superintendente
do Sebrae-SP

@bcaetano

www.facebook.com/bcaetano1

bcaetano@sebraesp.com.br

Independência, liberdade, poder de decisão, possibilidade de criar 
ĂůŐŽ�ĐŽŵ�ƐĞƵ�ƉĞƌĮů͘�EŽ�ŵƵŶĚŽ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕�ƉĂƌĂ�Ƶŵ�ŶƷŵĞƌŽ�ĐĂĚĂ�
ǀĞǌ� ŵĂŝŽƌ� ĚĞ� ƉĞƐƐŽĂƐ͕� Ă� ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽ� ĚĞƐƐĂƐ� ĂƐƉŝƌĂĕƁĞƐ� ĞƐƚĄ� ŶŽ�
empreendedorismo. 

�ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕� ϰϰй� ĚŽƐ� ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ� ĚĞƐĞũĂŵ� ƚĞƌ� Ž� ƉƌſƉƌŝŽ� ŶĞŐſĐŝŽ͕�
enquanto 25% ambicionam seguir carreira como funcionários em 
empresas, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
;'�DͿ͘�^Ğ�ƉĞŶƐĂƌŵŽƐ�ĂƉĞŶĂƐ�ŶŽƐ�ũŽǀĞŶƐ͕�Ă�ƚĞŶĚġŶĐŝĂ�Ġ�Ă�ŵĞƐŵĂ͗�Ž�
principal sonho deles não é mais ter emprego com carteira assinada 
nem passar em concurso público, mas montar um empreendimento. 
K�ŵĞƐŵŽ�ĞƐƚƵĚŽ�ŵŽƐƚƌĂ�ƋƵĞ�ϯϰй�ĚŽƐ�ŶĞŐſĐŝŽƐ�Ğŵ�ŝŶşĐŝŽ�ĚĞ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�
são comandados por pessoas de 25 a 34 anos e 18% por quem tem 
entre 18 e 24 anos.

K� ũŽǀĞŵ� ;ĚĞ� ŝĚĂĚĞ� ŽƵ� ĚĞ� ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽͿ� ƋƵĞ� ƋƵŝƐĞƌ� ƐĞƌ� ďĞŵ�
ƐƵĐĞĚŝĚŽ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ĞƐƚĂƌ�ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ�ŽƐ�ĚĞƐĂĮŽƐ�ƋƵĞ�ůŚĞ�
serão impostos. Terá de superar burocracia, crédito caro, mudanças no 
comportamento do consumidor, turbulências econômicas e concor-
ƌġŶĐŝĂ�ĂĐŝƌƌĂĚĂ͘���ŝŶĐŽŶĐĞďşǀĞů�ƋƵĞ�ĐŽůŽƋƵĞ�ƐĞƵ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�ʹ �ŵƵŝƚĂƐ�
vezes as economias de uma vida ou da família – em um negócio que 
ƐĞƌĄ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ�ŶĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ƚĞŶƚĂƟǀĂ͕�ĞƌƌŽ͕�ƚĞŶƚĂƟǀĂ͕�ĂĐĞƌƚŽ͖�ĐŽŵ�
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ�ĞƐƚĞ�ƷůƟŵŽ�ŶĞŵ�Ġ�ĂƟŶŐŝĚŽ͘�

O preparo vem com informação e formação. Mesmo aqueles com 
experiência têm sempre algo a aprender. Leituras, palestras, cursos, 
tudo é válido para ampliar o conhecimento. Nesse contexto, ao longo 
dos anos cresceu a demanda do empresariado brasileiro por um 
ensino formal de assuntos ligados ao seu dia a dia. 

WĂƌĂ�ƐƵƉƌŝƌ�Ă� ůĂĐƵŶĂ͕�Ă��ƐĐŽůĂ�ĚĞ�EĞŐſĐŝŽƐ�ĚŽ�^ĞďƌĂĞͲ^W�ũĄ�ĞƐƚĄ�Ğŵ�
pleno funcionamento em São Paulo. Nela, os alunos podem vivenciar 
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ�ƌĞĂŝƐ�ĚĂ�ƌŽƟŶĂ�ĚĞ�ƋƵĂůƋƵĞƌ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘

Está plantada uma valiosa semente para o fortalecimento das micro e 
ƉĞƋƵĞŶĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘���ƋƵĂŶƚŽ�ŵĞůŚŽƌ�ĞůĂƐ�ĞƐƟǀĞƌĞŵ͕�ŵĞůŚŽƌ�ƉĂƌĂ�Ă�
economia e para a sociedade brasileiras. 

Avalie pela sua 
experiência o que 
ƉŽĚĞ� ƵƟůŝǌĂƌ� ŶŽ� 
novo  empreendi- 
mento.

Faça um plano de 
negócios antes de 
mudar de ramo.

Conheça a fundo 
o setor em que 
ĚĞƐĞũĂ�ĂƚƵĂƌ͘

Procure pessoas  
que passaram por  is- 
so e podem orientá- 
lo nessa transição.

�ƵƐƋƵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ 
o  Sebrae-SP ofere- 
ce consultoria.

Na hora de 
trocar de 
ĂƟǀŝĚĂĚĞ

Ž� ĮŶĂů� ĚĂ� ĞŵƉƌĞƐĂ͕� ƟƌĂŶĚŽ� Ž� ƋƵĞ�
ainda é possível de dinheiro, até 
fechar e migrar de vez para a nova 
ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĞƐĐŽůŚŝĚĂ͕͟ �ŽƌŝĞŶƚĂ͘�

EŽ� ĂƵŐĞ� ĚĂƐ� ůŽũĂƐ� ĚĞ� ZΨ� ϭ͕ϵϵ͕� ŶĂ�
década de 2000, Eduardo Morgado 
Rodrigues abriu uma dessas 
empresas na Rua Augusta, centro de 
São Paulo. Com o tempo, resolveu 
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘�͞ EĆŽ�ŚĂǀŝĂ�
foco. Estava tentando ser o melhor 
em tudo. Resolvi então buscar uma 
direção, me especializar, pois não 
ĂĚŝĂŶƚĂǀĂ�ĮĐĂƌ�͚ĂƟƌĂŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�
os lados’”, conta. 

Em determinado momento, estava 
envolvido em quatro segmentos 
ĂŽ�ŵĞƐŵŽ�ƚĞŵƉŽ͗� ůŽũĂ�ĚĞ�ZΨ�ϭ͕ϵϵ͕�
armarinhos, produtos hospitalares 
e produtos de limpeza.

K� ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ� ĐŽŵĞĕŽƵ� Ă� ƉĂƌƟ-
cipar de cursos e consultorias do 
^ĞďƌĂĞͲ^W͘ � �� ƉĂƌƟƌ� ĚĂş͕� ĐŽŵĞĕŽƵ�
a dar uma direção para o negócio. 
�ĞƐĨĞǌͲƐĞ� ĚĂƐ� ůŽũĂƐ� ĚĞ� ZΨ� ϭ͕ϵϵ͕�
de armarinhos e de produtos de 
ůŝŵƉĞǌĂ�Ğ�ĮĐŽƵ�ĐŽŵ�Ă�ĚĞ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�
hospitalares. “Percebi que o 
negócio de armarinhos estava em 
baixa e não iria crescer. Ao mesmo 
tempo, as pessoas estão se cuidado 
cada vez mais, se preocupando com 
a saúde, e foi isso que pesou para 
fazer a minha escolha.”

O negócio prosperou e Rodrigues 
ĂďƌŝƵ�Ă�ƐĞŐƵŶĚĂ�ůŽũĂ�ĚĂ��ŽƵƚŽƌ�Dŝǆ�
Saúde na Rua Borges Lagoa, no 
bairro de Vila Mariana, zona sul de 
São Paulo. “Ela (a rua) é uma refe-
ƌġŶĐŝĂ� Ğŵ� ůŽũĂƐ� ĚĞƐƚĞ� ƐĞŐŵĞŶƚŽ͘�
Tem gente que sai do interior do 
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Estado só para comprar lá. Em seis 
meses com esta unidade aumen-
tamos o faturamento em quatro 
vezes, somando os ganhos das 
ĚƵĂƐ� ůŽũĂƐ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ĞƵ�ĞƐƉĞƌĂǀĂ�ŶŽ�
ŵĄǆŝŵŽ�Ž�ĚŽďƌŽ͕͟ �ĂĮƌŵĂ�Ž�ĞŵƉƌĞ-
sário. Atualmente, o negócio conta 
com 13 funcionários distribu-
şĚŽƐ� ŶĂƐ� ĚƵĂƐ� ůŽũĂƐ͘� ͞sĂŵŽƐ� Ăďƌŝƌ�
ƚĂŵďĠŵ� ƵŵĂ� ĐůşŶŝĐĂ� ĚĞ� ĞƐƚĠƟĐĂ͘�
Agora temos foco. Atuamos no 
ramo da saúde”, diz.
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Escola de Negócios do Sebrae-SP
Educação

Prestação de serviço

DŝůŚĂƌĞƐ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐ�ĚŽ��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�^ĆŽ�WĂƵůŽ�ƟǀĞƌĂŵ�Ă�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌ�ĂƐ�ŽƌŝĞŶ-
tações e capacitações oferecidas pelo Sebrae-SP em 2013. Foram 476 mil empresas (12% a mais do 
ƋƵĞ�Ğŵ�ϮϬϭϮͿ�Ğ�Ϯϭϴ�ŵŝů�ƉĞƐƐŽĂƐ�İƐŝĐĂƐ͕�Ğŵ�ŵĂŝƐ�ĚĞ�ϭ͕ϳ�ŵŝůŚĆŽ�ĚĞ�ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ�Ğ�
ĐŽůĞƟǀŽƐ͕�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�ƉĂůĞƐƚƌĂƐ͕�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕�ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂƐ͕�ĐƵƌƐŽƐ͕�ŽĮĐŝŶĂƐ͕�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕�ƐĞŵŝŶĄƌŝŽƐ͕�
ǀŝƐŝƚĂƐ�Ğ�ŵŝƐƐƁĞƐ�ƉĂƌĂ�ĨĞŝƌĂƐ�Ğ�ĞǀĞŶƚŽƐ͘�K�ŶƷŵĞƌŽ�ĨŽŝ�ϮϬй�ŵĂŝŽƌ�ƋƵĞ�Ž�ĞƐƉĞƌĂĚŽ�ƉĞůĂ�ĞŶƟĚĂĚĞ͘

Salas impecáveis e cheiro de casa 
nova. Os 245 alunos da turma 
de 2014 do reformado prédio 
do bairro de Campos Elísios, no 
Centro, talvez não tenham dado 
conta, mas acabavam de entrar 
ƉĂƌĂ� Ă� ŚŝƐƚſƌŝĂ͕� Ğŵ� Ϯϳ� ĚĞ� ũĂŶĞŝƌŽ͕�
como as primeiras turmas da Escola 
de Negócios do Sebrae-SP, a única 
escola de empreendedorismo do 
País a oferecer ensino técnico e 
tecnológico gratuito.

A Escola de Negócios tem a impor-
ƚĂŶƚĞ� ŵŝƐƐĆŽ� ĚĞ� ŝŶƚĞŐƌĂƌ� ƉƌĄƟĐĂƐ�
de trabalho, educação e pesquisa 
em um único ambiente, o que 
ƉĞƌŵŝƟƌĄ� ĂŽ� ĂůƵŶŽ� ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ� ƐŝƚƵ-
ações reais que poderá enfrentar 
no mercado de trabalho e no 
comando da própria empresa. Ela 
integra a rede de ensino Centro 
Paula Souza, autarquia do governo 
do Estado de São Paulo, respon-
sável pelas escolas técnicas (Etecs) 
e faculdades de tecnologia (Fatecs). 

“Estamos felizes por promover a 
cultura empreendedora. A procura 
pela escola nos mostrou que os 
ũŽǀĞŶƐ�ĂŶƐŝĂǀĂŵ�ƉŽƌ�ĐƵƌƐŽƐ�ĨŽĐĂĚŽƐ�
para quem desde cedo sonha em 
ter seu próprio negócio”, come-
morou o presidente do Conselho 
�ĞůŝďĞƌĂƟǀŽ�ĚŽ�^ĞďƌĂĞͲ^W͕ ��ůĞŶĐĂƌ�
�ƵƌƟ͘� ͞�ĞŵŽƐ� Ƶŵ� ŐƌĂŶĚĞ� ƉĂƐƐŽ�
para que as próximas gerações de 
ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐ� ĞƐƚĞũĂŵ� ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�
capacitadas para enfrentar os 
ĚĞƐĂĮŽƐ�ĚŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ͘͟��

No ensino técnico são 175 alunos 
distribuídos entre os cursos de 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�
ʹ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ� ĂŽ� ĞŶƐŝŶŽ� ŵĠĚŝŽ͖�
>ŽŐşƐƟĐĂ͖� >ŽŐşƐƟĐĂ� Ͳ� ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ� ĂŽ�
ĞŶƐŝŶŽ� ŵĠĚŝŽ͖� Ğ� DĂƌŬĞƟŶŐ� ŝŶƚĞ-
grado ao ensino médio. Já a Fatec 
iniciou 2014 com 70 alunos em 
Gestão de Negócios e Inovação. 
O curso do Sebrae-SP foi o de 
maior procura em toda a rede 
Paula Souza. Ao todo, foram 18,63 
inscritos por vaga.

�ƐĐŽůĂ�ĚĞ�EĞŐſĐŝŽƐ�ĚŽ�^ĞďƌĂĞͲ^W�ƵŶĞ�ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ�ƚĞſƌŝĐŽ�ĐŽŵ�ĂƐ�ŵĞůŚŽƌĞƐ�ƉƌĄƟĐĂƐ�ĚŽ�ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ͘�/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ�ĞƐƚĄ�ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ�Ğŵ�ƌĞŐŝĆŽ�ĚĞ�ĨĄĐŝů�ĂĐĞƐƐŽ�ŶĂ�ĐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�^ĆŽ�WĂƵůŽ
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Comércio eletrônico

O Brasil movimentou US$ 15 bilhões em vendas no e-commerce em 2013, alta de 16,5% em 
relação ao ano anterior, de acordo com a Forrester Research. No ano passado, 30,9 milhões de 
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ�ĮǌĞƌĂŵ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�Ğŵ� ůŽũĂƐ�ŽŶůŝŶĞ͘�^ĞŐƵŶĚŽ�Ă�ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ͕�ĂƚĠ�ϮϬϭϴ͕�Ă�ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ�
de consumidores usando meios virtuais para compras no País crescerá 79,3%, chegando a 55,4 
milhões de pessoas.

já funciona a todo vapor
Para o aluno Luiz Augusto, de 15 
anos, as aulas na Etec serão um dife-
ƌĞŶĐŝĂů͕�ũĄ�ƋƵĞ�Ă�ĨĂŵĂ�ĚŽ��ĞŶƚƌŽ�WĂƵůĂ�
Souza é de formar excelentes alunos. 

�ŵ�ƐĞƵƐ�ϭϬ�ŵŝů�ŵϸ͕�Ă��ƐĐŽůĂ�ĚĞ�EĞŐſĐŝŽƐ�ĂďƌŝŐĂƌĄ�Ž�̂ ĞďƌĂĞͲ>��͕�ĞƐƉĂĕŽ�ĚĞƐƟŶĂĚŽ�Ă�ĂƉŽŝĂƌ�Ă�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ�ĚŽ�
ĂůƵŶŽ�Ğ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ž�ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŶĞŐſĐŝŽƐ�ĐƌŝĂƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͘�

Composto por quatro processos complementares - Núcleo de Atendimento, Biblioteca Especializada, Espaço 
�ƌŝĂƟǀŽ� Ğ� ,ŽƚĞů� ĚĞ� /ĚĞŝĂƐ� Ͳ͕� Ž� ^ĞďƌĂĞͲ>��� ƚĞŵ� Ž� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ� ƵŵĂ� ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ� ĚĞ� ĂƉƌĞŶĚŝ-
ǌĂŐĞŵ�ƋƵĞ�ĂŐƌĞŐƵĞ�ŽƐ� ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ�ƉƌĄƟĐŽƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚĆŽ�ĚĞ�ŶĞŐſĐŝŽƐ�ĂŽƐ� ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ� ƚĞſƌŝĐŽƐ�ĚĂ� ƐĂůĂ�ĚĞ�ĂƵůĂ͘� 
WŽƌ�ĞƐƚĞ�ŵŽƟǀŽ͕�Ž�ĞƐƉĂĕŽ�ĨŽŝ�ĚĞƐĞŶŚĂĚŽ�ĐŽŵ�Ƶŵ�EƷĐůĞŽ�ĚĞ��ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƌĞƵŶŝƌĄ�ƵŵĂ�ĞƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ĞƐƉĞ-
cialistas do Sebrae-SP, que além de apoiar os alunos oferecerá consultoria e orientação aos empresários de 
pequenos negócios. 

���ƐĐŽůĂ�ĂďƌŝŐĂ�ƚĂŵďĠŵ�Ă��ŝďůŝŽƚĞĐĂ��ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�ĐŽŵ�Ƶŵ�ĂĐĞƌǀŽ�İƐŝĐŽ�Ğ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚĞ�ϱϬ�ŵŝů�ơƚƵůŽƐ͘�:Ą�Ž��ƐƉĂĕŽ�
�ƌŝĂƟǀŽ�ĨŽŝ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞƐƟŵƵůĂƌ�Ă�ďƵƐĐĂ�ĚĞ�ƐŽůƵĕƁĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ŽƵ�ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ğ�Ž�ĚĞďĂƚĞ�ƐŽďƌĞ�ŶŽǀŽƐ�
ŶĞŐſĐŝŽƐ͘�K�,ŽƚĞů�ĚĞ�/ĚĞŝĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄ�ĐŽŵŽ�ŝŶĐƵďĂĚŽƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂďƌŝŐĂƌ�Ğ�ĂƉŽŝĂƌ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�Ğŵ�ƐƵĂ�ĨĂƐĞ�
de concepção e formatação. 

Mais informações sobre cursos, 
inscrições e requisitos em:

www.centropaulasouza.sp.gov.br        
www.sebraesp.com.br

Sebrae-LAB

Procurei a Etec 
pois queria uma 
educação 
diferenciada. 
Estudar aqui 
irá me preparar 
para o mercado 
de trabalho”
Luis Augusto,
aluno da Etec

�� ďƵƐĐĂ� ƉŽƌ� ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ� ĨĞǌ� �ŶĂ�
Costa Eduardo, de 28 anos, voltar à 
sala de aula. Formada em Desenho 

Industrial viu na proposta curri-
cular da Fatec uma excelente opor-
tunidade para fazer sua empresa 
crescer. “Tenho uma livraria espe-
cializada em histórias em quadri-
nhos que está em um delicado 
ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ĮĐĂƌ� ĐŽŵŽ� ĞƐƚĄ� ŽƵ�
crescer realmente. Acho que o curso 
irá me preparar para uma melhor 
condução do negócio”, explicou.   

Para o diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Bruno Caetano, a 
Escola de Negócios é um marco 
ŶĂ� ĨŽƌŵĂĕĆŽ� ĚĞ� ũŽǀĞŶƐ� ĞŵƉƌĞĞŶ-
dedores. “Vem suprir a demanda 
do empresariado brasileiro por um 
ensino formal que integre teoria 
Ğ�ƉƌĄƟĐĂ͕� ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽ�ĂƐ�ŵŝĐƌŽ�Ğ�
pequenas empresas.”

K�ƉƌŽũĞƚŽ�ƉƌĞǀġ͕�ĂůĠŵ�ĚĂ�ĞƐĐŽůĂ�ƐĞĚĞ�
na capital, a implementação de uma 
ƌĞĚĞ� ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŝǌĂŶƚĞ� Ğŵ� ƚŽĚŽ� Ž�
Estado e um sistema de ensino a 
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ�Ğŵ�ŵĞĂĚŽƐ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘

Procura de alunos para estudar empreendedorismo foi a maior em toda a rede Paula Souza

Assista aos vídeos 
sobre a Escola de Negócios

http://sebr.ae/sp/jnmais240
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Dono de empresa também
Gestão

Vendas aquecidas

K�ĐŽŵĠƌĐŝŽ�ůƵĐƌŽƵ�ĐŽŵ�Ž�ĐĂůŽƌ�ƋƵĞ�ĂƚŽƌŵĞŶƚŽƵ�Ž�ƉĂƵůŝƐƚĂŶŽ�Ğŵ�ũĂŶĞŝƌŽ�Ͳ�Ž�ŵġƐ�ŵĂŝƐ�ƋƵĞŶƚĞ�
ĚŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ϳϭ�ĂŶŽƐ͘�^ĞŐƵŶĚŽ�Ž��ĂůĂŶĕŽ�ĚĞ�sĞŶĚĂƐ͕� ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ƌĞƷŶĞ�ƋƵĂƚƌŽ�ŵĞĚŝĕƁĞƐ�ĚĞ�
vendas à vista e a prazo, inadimplência e recuperação de crédito, da Associação Comercial de 
^ĆŽ�WĂƵůŽ�;��^WͿ͕�ĂƐ�ǀĞŶĚĂƐ�ă�ǀŝƐƚĂ�ĐƌĞƐĐĞƌĂŵ�ϯй�ĂŶƚĞ�ũĂŶĞŝƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ğ�ĂƐ�Ă�ƉƌĂǌŽ�ƐƵďŝƌĂŵ�Ϯ͕ϱй͕�
ŵŽƟǀĂĚĂƐ͕�ĚĞ�ĂĐŽƌĚŽ�ĐŽŵ�Ă�ĞŶƟĚĂĚĞ͕�ƉŽƌ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�ĂŽ�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ŶĞƐƚĞ�
início de ano.

e, durante 26 anos de empre-
ĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ͕� ŚĂǀŝĂ� ƟƌĂĚŽ� ĨŽůŐĂ�
apenas uma vez, em 2006, quando 
ƐĞ� ƉĞƌŵŝƟƵ� ĨĂǌĞƌ� ƵŵĂ� ƉĞƋƵĞŶĂ�
viagem de quatro dias. Tudo mudou 
em novembro de 2013, depois que 
ƉĂƌƟĐŝƉŽƵ�ĚŽ��ŵƉƌĞƚĞĐ͕�ƐĞŵŝŶĄƌŝŽ�
ministrado pelo Sebrae-SP com 
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĂũƵĚĂƌ�ŽƐ�ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐ�Ă�
desenvolver e aprimorar o compor-
tamento empreendedor.

Durante o Empretec, Juang desco-
ďƌŝƵ�ƋƵĞ͕�ĐŽŵ�ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ŽƌŐĂ-
nização, é possível ao empresário 

A temporada de férias acabou e 
muitos donos de micro e pequenas 
empresas nem puderam pensar 
no assunto. Para uns é a época de 
aproveitar o maior movimento. 
Mas outros simplesmente eliminam 
o período de descanso do crono-
grama de trabalho por medo de 
que o negócio fracasse no período. 
Por muito tempo, esse foi o caso 
da empresária Juang Shwu Huey, 
proprietária de uma rede de farmá-
cias em Mogi das Cruzes, na Região 
Metropolitana de São Paulo. Ela 
abriu o primeiro negócio em 1987 

ƟƌĂƌ�ĨĠƌŝĂƐ�Ğ�ĚĞƐĐĂŶƐĂƌ�ƐĞŵ�ĚĞŝǆĂƌ�Ž�
negócio “abandonado”. Ela compre-
endeu que, para exercício do bom 
empreendedorismo, é preciso 
mudar velhos hábitos.  Em pouco 
tempo, a empresária começou a 
ĂƉůŝĐĂƌ�ŶĂ�ƉƌĄƟĐĂ�Ž�ƋƵĞ�ĂƉƌĞŶĚĞƵ�ŶĂ�
ƚĞŽƌŝĂ͘�:Ą�Ğŵ�ũĂŶĞŝƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ�ƉĂƌƟƵ�
para uma viagem de uma semana no 
ůŝƚŽƌĂů� ŶŽƌĚĞƐƟŶŽ͘� ͞�Ƶ�ŶƵŶĐĂ�ƟƌĂǀĂ�
ĨĠƌŝĂƐ�ƉŽƌ�ǀĄƌŝŽƐ�ŵŽƟǀŽƐ͗�ĞǆĐĞƐƐŽ�ĚĞ�
preocupação, senso de responsabili-
dade exagerado e gestão centraliza-
dora. O Empretec foi para mim uma 
grande chacoalhada”, conta.

Juang não apenas aprovou as férias 
ƋƵĞ�ƟƌŽƵ�ŶŽ�ĐŽŵĞĕŽ�ĚŽ�ĂŶŽ͕�ĐŽŵŽ�ũĄ�
ĞƐƚĄ�ƉůĂŶĞũĂŶĚŽ�Ă�ƉƌſǆŝŵĂ�ǀŝĂŐĞŵ͘�
Ela pretende ir com familiares a um 
ĐƌƵǌĞŝƌŽ� ĚĞ� Įŵ� ĚĞ� ĂŶŽ͕� ƉĂƌĂ� ǀĞƌ�
os fogos do réveillon na praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro. “Já 
estou fazendo uma pesquisa e vou 
ĚĞĮŶŝƌ� ƚƵĚŽ� ĐŽŵ�ďĂƐƚĂŶƚĞ� ĂŶƚĞĐĞ-
ĚġŶĐŝĂ͘��Žŵ�Ă�ĂũƵĚĂ�ĚŽ�^ĞďƌĂĞ�ĞƵ�
ĚĞƐĐŽďƌŝ� ƋƵĞ� Ġ� ƉƌĞĐŝƐŽ� ƉůĂŶĞũĂƌ͘ �
Percebi que a minha forma de 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ� ĞƐƚĂǀĂ� ĞƌƌĂĚĂ͖� ĂŐŽƌĂ�
estou tentando mudar o comporta-
mento aos poucos. Minha intenção 

:ƵĂŶŐ�ŶĆŽ�ĂƉĞŶĂƐ�ĂƉƌŽǀŽƵ�ĂƐ�ĨĠƌŝĂƐ�ƋƵĞ�ƟƌŽƵ�ŶŽ�ĐŽŵĞĕŽ�ĚŽ�ĂŶŽ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ƉůĂŶĞũĂ�ĂƐ�ƉƌſǆŝŵĂƐ͖�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ϯϲ�ĂŶŽƐ�ĞůĂ�ĂƉĞŶĂƐ�ŚĂǀŝĂ�ƐĞ�ĂƵƐĞŶƚĂĚŽ�ĚĞ�ƐĞƵ�ŶĞŐſĐŝŽ�ƵŵĂ�ǀĞǌ
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deve sair de férias

Novo negócios

O Brasil ganhou 1.840.187 novas empresas em 2013, segundo a Serasa. Foram 8,8% mais do 
que em 2012, quando 1.690.760 empresas foram abertas no País. Das empresas criadas no ano 
passado, 1.254.117, ou 68,2%, foram de Microempreendedores Individuais. Outras 219.560 
(11,9%) foram de empresas individuais, enquanto 259.630 (14,1%) foram de sociedades limitadas 
Ğ�ϭϬϲ͘ϴϴϬ�;ϱ͕ϴйͿ�ĚĞ�ŽƵƚƌĂƐ�ŶĂƚƵƌĞǌĂƐ�ũƵƌşĚŝĐĂƐ͘

Dicas para um
descanso tranquilo

1

5 

2

3

4 

Planejamento é sinônimo de tranquilidade

K�ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ�ĚĞǀĞ�ƐĂďĞƌ�ƉůĂŶĞũĂƌ�Ğ�ĐƌŝĂƌ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶ-

te monitoramento dos resultados. O plano de negócios deve ser 

ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽ�ĐŽŵ�Ă�ĞƋƵŝƉĞ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ƚƌĂďĂůŚĞŵ�ƐĞŐƵŝŶĚŽ�

ŽďũĞƟǀŽƐ�ƷŶŝĐŽƐ͘��ĞƐƐĂ�ĨŽƌŵĂ͕�Ž�ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ�ƉŽĚĞƌĄ�ƐĞ�ĂƵƐĞŶƚĂƌ�

sem preocupações. 

uma equipe bem treinada é essencial

K�ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ�ĚĞǀĞ�ƐĞ�ĐĞƌƟĮĐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚĞŵ�ƵŵĂ�ĞƋƵŝƉĞ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕�

ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ůŝĚĂƌ�ĐŽŵ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ƋƵĞ�ĞŶǀŽůǀĞŵ�Ž�ĐŽƟĚŝĂŶŽ�

ĚŽ�ŶĞŐſĐŝŽ͘�/ƐƐŽ�ŐĂƌĂŶƟƌĄ�ƋƵĞ�Ă�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ŶĆŽ�ĐĂŝĂ�ŶŽ�

período em que o negócio permanecer sem supervisão do dono. 

Se for necessário, ofereça cursos de capacitação aos funcionários. 

Eles ganham e a empresa também.

Delegar é palavra de ordem

O empreendedor deve aprender a delegar. Um dos erros mais co-

muns entre donos de micro e pequenas empresas é a centraliza-

ĕĆŽ�ĚĞ�ƚĂƌĞĨĂƐ͘��ŶƚĆŽ�Ă�ĚŝĐĂ�Ġ�ƚĞƌ�ƉĞƐƐŽĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶĕĂ�Ğŵ�ƚŽĚŽƐ�

ŽƐ�ƐĞƚŽƌĞƐ͕�ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�ŽƐ�ŵĂŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĐŽŵŽ͕�Ž�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�Ğ�Ž�

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘��ĞƐƐĂ� ĨŽƌŵĂ͕�Ă�ŐĞƐƚĆŽ�ĚŽ�ŶĞŐſĐŝŽ� ƐĞƌĄ�ŵĂŶƟĚĂ�

normalmente durante os períodos de folga do dono.

DĞƚĂƐ�ŐĂƌĂŶƟƌĆŽ�ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

Antes de sair de férias, o empresário deve estabelecer metas para 

ƚŽĚĂ� Ă� ĞƋƵŝƉĞ͕� ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ� ĐŽŵ� ƚĂƌĞĨĂƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ƉĂƌĂ�

cada um dos funcionários. O proprietário deve deixar claro que 

ĐŽďƌĂƌĄ�ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŶŽ�ƌĞƚŽƌŶŽ͘��ĞƐƐĂ�ĨŽƌŵĂ͕�ĞůĞ�ƚĞƌĄ�ŐĂƌĂŶƟĂƐ�

de que o desempenho do negócio não vai cair.

Férias foram feitas para relaxar

Durante as férias o empreendedor deve desligar o celular e es-

quecer o trabalho. Tentar monitorar a empresa de longe é um 

erro. O período de folga é fundamental para que o empresário 

descanse e reabasteça as energias.  Ao retornar, ele terá ideias 

frescas e uma nova disposição para o trabalho. Portanto, deixe as 

preocupações de lado e boas férias.

é fazer duas viagens por ano”, disse 
a empresária.

A gerente do Sebrae-SP na região 
ĚŽ� �ůƚŽ� dŝĞƚġ͕� �ƌŝƐƟĂŶĞ� ZĞďĞůĂƚŽ͕�
conta que casos como o de Juang 
são mais comuns do que se imagina. 
Ela explica, no entanto, que as 
férias são muito importantes e que 
o empresário não deve abrir mão 
delas. “Assim como os funcionários 
têm direito a sair de férias uma vez 
por ano, o dono também precisa 
descansar. É fundamental que ele 
ƟƌĞ� ĨĠƌŝĂƐ͕� ĂƚĠ� ƉĂƌĂ� ƋƵĞ� Ă� ĞƋƵŝƉĞ�
o tenha como um espelho, um 
exemplo a ser seguido. O empre-
sário deve compreender que pode, 
sim, se afastar com tranquilidade. 
Para isso, basta que tome algumas 
medidas básicas para uma boa 
gestão empresarial.”

�ƌŝƐƟĂŶĞ� ĞŶƵŵĞƌĂ� ĐŝŶĐŽ� ĨĂƚŽƌĞƐ�
essenciais para férias tranquilas. 
K� ďŽŵ� ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ� ĚŽ� ŶĞŐſĐŝŽ�
é primeiro deles. “Essa questão é 
fundamental. O empresário precisa 
ter um plano de negócios bem 
ĚĞĮŶŝĚŽ� Ğ� ĨĂǌĞƌ� Ž�ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ�
constante das metas e resultados. 
Todo esse processo deve ser acom-
panhado de perto pelos funcio-
nários, que inclusive poderão 
contribuir para a melhoria dos 
procedimentos de administração 
da empresa. Esse é o primeiro 
passo para que o negócio caminhe 
com as próprias pernas na ausência 
do empresário”, ressalta.

O segundo passo para férias sem 
preocupações é a formação de 
ƵŵĂ�ĞƋƵŝƉĞ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝŐĂ�
manter o bom andamento do 
negócio no período de afastamento 
ĚŽ�ĚŽŶŽ͘��ƌŝƐƟĂŶĞ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂ�ƋƵĞ�

o empreendedor ofereça cursos 
de capacitação para os funcioná-
ƌŝŽƐ͕� ĐĂƐŽ� ŚĂũĂ� ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͘� �ŵ�
terceiro lugar, a gerente destaca 
que o empresário deve aprender 
a delegar. “Se o empreendedor 
ŵŽŶƚĂƌ�ƵŵĂ�ĞƋƵŝƉĞ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�Ğ�ĚĞ�
ĐŽŶĮĂŶĕĂ͕�ŶĆŽ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ�ƐĞƌ�ĐĞŶƚƌĂ-
lizador. A delegação de tarefas, 
desde as mais simples até as mais 
complexas, é essencial para que 
ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ƐĞƚŽƌĞƐ�ĚĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĐŽŶƟ-
nuem funcionando perfeitamente 
durante as férias do proprietário.”

��ƋƵĂƌƚĂ�ĚŝĐĂ�Ġ�Ă�ĮǆĂĕĆŽ�ĚĞ�ŵĞƚĂƐ͘�
Essa medida dará ao empresário 
Ă� ŐĂƌĂŶƟĂ� ĚĞ� ƋƵĞ� Ž� ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�ĚŽ�ŶĞŐſĐŝŽ�ŶĆŽ� ǀĂŝ� ĐĂŝƌ�
ŶŽ� ƉĞƌşŽĚŽ� Ğŵ� ƋƵĞ� ĞƐƟǀĞƌ� ĨŽƌĂ͘�
K� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� Ġ� ĞƐƟƉƵůĂƌ� ŵĞƚĂƐ�
para cada um dos funcionários e 
informá-los de que os resultados 
serão cobrados posteriormente. 
WĂƌĂ� ƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ � �ƌŝƐƟĂŶĞ� ĂĐŽŶ-
selha que o empresário realmente 
se desligue dos negócios. “Se o 
ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌ� ĮĐĂƌ� ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽ�
com a empresa não conseguirá 
descansar de verdade. Então minha 
ĚŝĐĂ� Ġ� ƉĂƌĂ� ƋƵĞ� ĮƋƵĞ� ƚƌĂŶƋƵŝůŽ� Ğ�
aproveite o período para que tenha 
realmente boas férias.”

Sabia que dividir e delegar 
tarefas estão entre as 

dúvidas mais frequentes 
dos empreendedores?

http://sebr.ae/sp/jnmais240
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OFERTTAS DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS

ORGANIzACIONAL

DIVERSOS

Para tornar a comunicação mais 
ĂĐĞƐƐşǀĞů� ĂŽ� ĐůŝĞŶƚĞ� ĐŽŵ� ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ�
ĂƵĚŝƟǀĂ͕� Ž� ^��Z��Ͳ^W� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂ�
o serviço de intérprete de Libras 
em seus eventos presenciais. A 
solicitação do serviço deverá ser 
comunicada no ato da inscrição e 
com antecedência de 5 (cinco) dias 
úteis à data de realização do evento. 
O cliente, ou seu representante, 
poderá se inscrever pessoalmente 
nos Escritórios Regionais, pelo portal 
do SEBRAE-SP ou pelo 0800 570 0800.

LIBRAS
Língua Brasileira de Sinais
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Faça o download gratuito da agenda de cursos, palestras 
Ğ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ĚŽ�^ĞďƌĂĞͲ^W�Ğŵ�ƚŽĚŽ�Ž��ƐƚĂĚŽ͘�
�ŽŶĮƌĂ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ ƐĞďƌ͘ĂĞͬƐƉͬĂŐĞŶĚĂ

O empreendedor tem mais 
uma opção de atendimento 
do Sebrae-SP. O 12ª Ponto de 
Atendimento (PA) na capital 
paulista está em funcionamento 
ĚĞƐĚĞ�Ϯϭ�ĚĞ�ũĂŶĞŝƌŽ�ŶŽ�ďĂŝƌƌŽ�ĚŽ�
Brás, região considerada o prin-
cipal polo de moda da América 
do Sul. 

Além de disponibilizar consul-
torias, palestras e oficinas com 
toda orientação para abrir, 
formalizar ou melhorar a admi-
nistração de uma micro ou 
pequena empresa, o PA conta 
com dois funcionários do Banco 
do Povo Paulista, o que permi-
tirá facilitar a tomada de micro-
crédito por empreendedores. O 
novo ponto funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, na 
Rua Conselheiro Belisário, 141 
(telefone 2692-5454).

“A inauguração desse ponto é 
mais um passo na construção 
da história do Sebrae-SP no 
apoio à micro e pequena 
empresa”, destaca o diretor 
superintendente do Sebrae-SP, 
Bruno Caetano. Ele lembra que 
a iniciativa segue outras impor-
tantes diretrizes do presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-SP, Alencar Burti, como 
ƚĞƌ�Ƶŵ�^ĞďƌĂĞ�͚ĞĚƵĐĂĚŽƌ͖͛ �ŵĂŝƐ�
próximo das entidades parceiras 
e cada vez mais próximo do 
empreendedor.

Segundo a Associação dos 
>ŽũŝƐƚĂƐ� ĚŽ� �ƌĄƐ� ;�ůŽďƌĄƐͿ͕� ŚĄ�
na área, considerando Brás e 
parte do Pari, perto de 12 mil 

Serviço

Ponto de Atendimento leva
capacitação a pequenos negócios no Brás

MEI 
20/03 
ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�Ğŵ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĮǆŽƐ�ŵĞŶƐĂŝƐ͘�jůƟŵŽ�ĚŝĂ�ƉĂƌĂ�Ž�ƉĂŐĂƌ�
DAS referente dezembro/14

SIMPLES NACIONAL (ME / EPP)

14/03

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 
fevereiro de 2014. 

20/03

Recolhimento do DAS. Tributos devidos e apurados na forma do 
Simples Nacional.

31/01

IR – Ganho de capital das empresas optantes pelo Simples 
Nacional. Imposto de Renda incidente sobre os ganhos de capital 
;ůƵĐƌŽƐͿ�ŽďƟĚŽƐ�ŶĂ�ĂůŝĞŶĂĕĆŽ�ĚĞ�ĂƟǀŽƐ�ĚĞ�ĚĞǌĞŵďƌŽͬϭϯ͘�;��Z&�
comum - 2 vias - código 0507).

20/03

INSS (Simples Nacional – ANEXO IV). Contribuição Previdenciária 
calculada sobre o total da folha de pagamento, bem como dos 
ǀĂůŽƌĞƐ�ƌĞƟĚŽƐ͘�ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�Ă�ĨĞǀĞƌĞŝƌŽͬϭϰ͘�

Lucro presumido. jůƟŵŽ�ĚŝĂ�ĚŽ�ŵġƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�ă�ĂƉƵƌĂĕĆŽ�ĚŽ�
trimestre.

IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.�jůƟŵŽ�ĚŝĂ�ĚŽ�ŵġƐ�
seguinte à apuração do trimestre. Recolhimento trimestral. 
Meses: Abril, Julho, Outubro e Janeiro 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Recolhimento 
trimestral. Meses: Abril, Julho, Março e Janeiro.

20/03

INSS. Calculado sobre o total da folha de pagamento, bem como 
ĚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƌĞƟĚŽƐ͘�ZĞĨĞƌĞŶƚĞ�Ă�ĨĞǀĞƌĞŝƌŽͬϭϰ͘�

25/03

PIS/Pasep Faturamento. Contribuição com base no faturamento 
de fevereiro/14. Código DARF: 8109 - Alíquota: 0,65%.

�ŽĮŶƐ�ĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ͘ Base: faturamento de fevereiro/14.  
Código DARF: 2172 - Alíquota: 3%.

Obrigações diversas

Data: 07/03

Salário do mês de fevereiro/14.

07/03

FGTS. ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ă�ĨĞǀĞƌĞŝƌŽͬϭϰ͘�

CAGED. Envio ao Min. do Trabalho da relação de admissões, 
transferências e demissões de empregados ocorridas no mês de 
fevereiro/14.

17/03

INSS.��ŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕�ĨĂĐƵůƚĂƟǀŽƐ�Ğ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌĞƐ�
ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͘�

20/01

INSS. WƌŽĚƵƚŽƌ�ZƵƌĂů�;ƉĞƐƐŽĂ�İƐŝĐĂ�Ğ�ũƵƌşĚŝĐĂͿ�Ğ�ZĞƚĞŶĕĆŽ�ĚĞ�ϭϭй�
na Fonte (Cessão de mão-de-obra).

10/03

GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social. Entrega, 
contrarrecibo, da cópia da GPS, referente ao recolhimento 
ĚĞ�ĨĞǀĞƌĞŝƌŽͬϭϰ͕͘�ĂŽ�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ�ĚĂ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ�
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘ 

20/03

/Z&�Ͳ�/ŵƉŽƐƚŽ�ZĞƟĚŽ�ŶĂ�&ŽŶƚĞ͘�Descontado dos pagamentos do 
ƚƌĂďĂůŚŽ�ĂƐƐĂůĂƌŝĂĚŽ͕�ƐĞŵ�ǀşŶĐƵůŽ�ĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ�Ğ�Ă�ŽƵƚƌĂƐ�ƉĞƐƐŽĂƐ�
ũƵƌşĚŝĐĂƐ͘

Quinzenalmente

�ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ�W/^ͬ�K&/E^ͬ�^>>�ZĞƟĚĂƐ�ŶĂ�&ŽŶƚĞ͘�

ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕�ĚĂƐ�ƋƵĂŝƐ�ϱ�ŵŝů� ůŽũĂƐ�
formais, gerando em toda a 
cadeia de moda e confecções, 
principal atividade da região, 
perto de 150 mil empregos 
diretos e 300 mil indiretos, e 
recebendo diariamente milhares 
de revendedores de todo o País. 
“Esses empreendedores terão 
no Sebrae uma fonte impor-
tante de informações e orien-
tação, que muitos levarão para 
outras regiões do Estado e do 
Brasil”, ressalta o diretor da 
Alobrás, Jean Makidissi.

O gerente do Sebrae-SP na zona 
leste, área do Tatuapé, respon-
sável pelo PA Brás, Joaquim 
Batista Xavier Filho, explica 
que os donos de pequenos 
negócios terão acesso a uma 
grande variedade de serviços 
gratuitos voltados para micro 
e pequenas empresas e Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs). “Também teremos 
ações específicas com foco no 

segmento de moda e vamos 
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ� Ƶŵ� ƉƌŽũĞƚŽ� ĚĞ�
confecção com as empresas da 
região”, completa Xavier. 

O diretor superintendente da 
ACSP, distrital Mooca, Francisco 
Parisi, afirma que a capacitação 
do empreendedor é a melhor 
forma de vencer desafios.

�ŽŶĂ� ĚĞ� Ƶŵ� ƉĞƋƵĞŶŽ� ǀĂƌĞũŽ�
de roupas e de uma oficina 
de costura que vende para o 
atacado, com sede em São 
Mateus, Ironila Ferreira, há 
dois anos fornece parte de sua 
ƉƌŽĚƵĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ƵŵĂ�ůŽũĂ�ĚŽ��ƌĄƐ͕�
e compra na região tecidos e 
aviamentos. “Estou fazendo 
consultorias com o Sebrae para 
desenvolver minha própria 
marca de moda fitness. Como 
ũĄ� ƚĞŶŚŽ� ƋƵĞ� ǀŝƌ� ĂŽ� �ƌĄƐ� ƉĞůŽ�
menos duas vezes por semana, 
ficará bem mais fácil fazer tudo 
de uma vez – compras, negócios 
e a capacitação.”

PA Brás está localizado no principal polo de moda da América do Sul


