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EmpreendedorismoInternet

Negócios

Cloud Tags > Comércio Finanças

ELOGIE. sUGIrA. CrITIQUE. rECLAmE.

Você, cliente do SEBRAE-SP, é a razão da nossa 
existência. E para que possamos continuar pres-
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

A nova geração de 
empreendedores

Nesta obra, 
Fernando César 
Lenzi descreve o 
ambiente que o 
empreendedor 
vivencia em seu 
dia a dia a partir 
dos diversos 
desafios que 
enfrenta. Divi-
dido em cinco 

capítulos, o livro fala sobre o cotidiano 
dos empreendedores e explora vários 
assuntos, desde a concepção de uma 
ideia até as principais dificuldades en-
frentadas pelas pequenas empresas. 

Associativismo e 
Cooperativismo: Como 
a união de pequenos 
empreendedores pode 
gerar emprego e renda 
no Brasil

A cooperação 
entre as 
empresas é 
uma forma de 
torná-las mais 
competitivas 
em um mercado 
muito disputado. 
No Brasil, 
cerca de 70% 

das micro e pequenas empresas 
“morrem” em até cinco anos. Nesta 
obra, José Abrantes mostra como 
um planejamento bem feito, com a 
elaboração do “Plano de Negócios”, 
e a prática do associativismo/
cooperativismo pode reduzir esta 
mortalidade.

Dicas 
de leitura

Preparando-se para 2015
Restam pouco menos de 150 dias para 
o final de 2014. Tempo de preparar a 
empresa para vendas do final do ano e 
começar a coletar informações para o 
planejamento de 2015. 

Nesta edição vamos tratar de três 
assuntos que podem ajudá-lo nas deci-
sões: recursos financeiros, compor-
tamento do líder empreendedor e 
promoção de negócios. Bem funda-
mentado, este tripé pode tornar-se a 
base de um empreendimento sólido.

Gostaria de adiantar algumas tendên-
cias apontadas no estudo Cenários 
e Perspectivas para os Pequenos 
Negócios 2015-2018, elaborado 
pela LCA Consultores a pedido do 
SEBRAE-SP.

A análise mostra que vamos continuar 
crescendo, só que em ritmo mais lento. 
Isto por conta de maior endividamento 
das pessoas, renda familiar crescendo 

menos, ajuste fiscal e esforços para 
trazer a inflação para o centro da 
meta, além da menor confiança dos 
empresários na economia. 

Setorialmente, a indústria deve ter 
crescimento moderado, mas susten-
tado no longo prazo, chegando a 3,2% 
em 2018. Comércio deve passar dos 
4,3% (2013) para 3,4% em 2018, por 
conta da menor demanda e o PIB 
de serviços deve dobrar até 2018, 
passando para 3,1%. 

Entretanto, o maior problema de não 
avançarmos é o excesso de regras, 
que afeta profundamente a compe-
titividade do setor produtivo, em 
especial a dos pequenos, e prejudica 
nossa trajetória rumo ao crescimento 
sustentável. Continuaremos traba-
lhando junto aos gestores e legisla-
dores públicos para combater a buro-
cracia, mostrando que para avançar, 
sem soluços, é preciso simplificar.

Palavras-chaves 
desta edição

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

Sem amarras, produziremos mais e 
melhor e poderemos ter indicadores bem 
mais expressivos em 2015, 2016, 2017,... 

A atração e retenção de talentos em 
geral constitui um grande desafio 
para as pequenas e médias empresas. 
Você pode se deparar com a falta de 
interesse dos candidatos em preen-
cher vagas para os níveis de baixa 
qualificação e com candidatos que 
não atendem aos requisitos das vagas 
para os níveis mais altos. Para ter uma 
vantagem competitiva, a sua empresa 
precisa fundamentalmente dos 
melhores profissionais, porém saiba 
que os melhores candidatos também 
irão avaliar a sua empresa. 

Recomendo primeiramente definir 
quem você quer (o perfil profissional 
descrito com base nas competências) e 
o que pode oferecer de atrativo, além 
do salário e dos benefícios. Fique atento 
às tendências do mercado de trabalho, 

como o aumento pela busca de melhoria 
da qualidade de vida e os anseios da 
geração Y (pessoas na faixa dos 21 aos 
35 anos), os quais destaco: liberdade 
para trabalhar; receber feedbacks 

(retorno) e desafios constantes; reco-
nhecimento do talento por parte da 
liderança; desenvolvimento profis-
sional; trabalhar em algo que contribua 
para a melhoria da comunidade. Invista 
na imagem da sua empresa. E por fim 
estruture ou reveja o seu processo de 
recrutamento e seleção.

É possível atrair e reter os melhores 
talentos, desde que a sua empresa 
corresponda às expectativas mais arro-
jadas em relação ao emprego e trabalho 
e consiga engajá-los com os seus valores. 
Os talentos são empreendedores, 
podem abrir o seu próprio negócio ou 
podem fazer o sucesso do seu.

dúvida do empreendedor
Como atrair e reter
talentos na MPE?

Claudia Aparecida de Azevedo 
consultora do Sebrae-SP

http://www.sebraesp.com.br/index.php/ouvidoria
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Sebrae-SP na palma da mão
Internet, ligações gratuitas, consultoria remota, 
escritórios espalhados por todo o Estado e agora 
aplicativo que permite aos empresários tirarem 
dúvidas sobre seu negócio a qualquer hora do dia. 
Focado em solucionar as dúvidas dos empresá-
rios, o Sebrae-SP lançou o Sebrae Responde. O 
download é gratuito e está disponível na App 
Store e Google Play, para dispositivos da Apple 
e Android. Ou se prefirir, basta acessar o http://
sebr.ae/sp/sebraespresponde.

O programa foi criado para operação rápida e 
simples. O usuário busca por uma palavra-chave 
e encontra todos os questionamentos refe-
rentes a esse assunto, já devidamente respon-
didos. O programa reúne perguntas de empre-
sários, recebidas pelos consultores do Sebrae-SP 
durante os atendimentos presenciais.

O aplicativo levou seis meses para ser desenvol-
vido, como projeto multidisciplinar do Sebrae-SP, 
e já conta com 400 questões respondidas. 
Temas como gestão, finanças, contratação de 
pessoal, dúvidas sobre tributos, planejamento e 
muitas outras questões podem ser acessadas via 
Sebrae Responde.

Responsável pela área que criou o projeto, o 
gerente da Unidade de Desenvolvimento e 
Inovação do Sebrae-SP, Renato Fonseca, acre-
dita que o Sebrae Responde dá mais agilidade 
aos donos de micro e pequenos negócios. “É 
uma base de conhecimento na palma da mão do 
empresário”, afirma.

Download do aplicativo é gratuito e está disponível na App Store e Google Play, para dispositívos da Apple e Android
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Contas em atraso

A pontualidade do pagamento das micro e pequenas empresas (MPEs) caiu de 95,8% em maio 
de 2013 para 95,1% no mesmo mês deste ano. Os dados são da empresa de análise de crédito 
Serasa Experian. A estagnação da atividade econômica e o aumento dos custos financeiros 
para empresas, com alta dos juros, têm causado impacto negativo nas contas das MPEs, 
segundo a Serasa.

Dono de empresa tem  
Não basta ser dono da empresa, é 
preciso saber liderar. Essa máxima 
vale para negócios de qualquer 
setor e porte, pois o líder influencia 
(e muito) o desempenho do empre-
endimento. Um comando eficiente, 
portanto, é fundamental para se 
atingir o sucesso.  

“Não existe equipe sem líder, é ele 
que monta, mantém, incentiva, 
avalia e desenvolve o grupo, pois os 
integrantes recorrerão a ele sempre 
que houver um problema ou difi-
culdade. O papel da liderança é 
demonstrar compromisso pessoal, 
prover competências, adminis-
trar conflitos, definir prioridades, 
alterar rotas, criar oportunidades 
e promover feedback”, afirma a 
consultora de administração do 
Escritório Regional do Sebrae-SP 
em Barretos, Ariadne Hoiara Zanin. 

Tecnicamente, o líder é a pessoa 
que, de forma ética, orienta, 
conduz e induz outras pessoas para 
alcançar os resultados desejados, 
seja individual ou coletivamente.

É responsabilidade do líder tomar 
em tempo hábil as decisões neces-
sárias para garantir a formação, 
capacitação e continuidade do 
trabalho da equipe. De acordo com 
a consultora do Sebrae-SP, o grupo 
deposita expectativa total na lide-
rança do superior.

Ariadne explica que a liderança é a 
arte de influenciar pessoas por meio 
de um processo de comunicação. 
Segundo ela, há diferentes estilos 
de liderança: o autocrático, aquele 
que centraliza totalmente a auto-
ridade e as decisões; o democrá-
tico, extremamente comunicativo, 
encoraja a participação das pessoas 
e se preocupa igualmente com o 

trabalho e com o grupo; e o liberal, 
que permite total liberdade para a 
tomada de decisões individuais ou 
grupais, participando delas apenas 
quando solicitado pelo grupo.

“Todos os tipos de lideranças se 
complementam. O líder deve agir 
no ambiente de trabalho, conside-
rando o estilo de liderança mais 
adequado para o momento e 
levando em conta a maturidade da 
equipe, situação e resultado espe-
rado”, diz Ariadne.

O líder deve ter uma mente aberta 
e ouvir dos colaboradores suges-
tões e críticas a respeito das ações 
dentro da empresa. Para motivar 
um grupo é preciso conhecê-los, 
promover a empatia e saber se 
posicionar no lugar do outro. 

da sala de aula para o restaurante

Para Renata Roncaratti, uma das 
principais funções do líder é encon-
trar a pessoa certa para o cargo 
certo e saber tirar do profissional 
o seu melhor. Ela, que era profes-
sora, há sete anos comanda ao lado 
do marido e chef de cozinha, Sérgio 
Roncaratti, os restaurantes Capim e 
Braquiara, em Barretos. “Eu, como 
líder, preciso saber contratar. Por isso, 
antes analiso bem o perfil do colabo-
rador para saber se ele se encaixa na 
minha empresa”, diz Renata. 

Ela concorda que existem vários 
tipos de liderança e seu estilo está 
mais próximo do democrático. “Toda 
empresa precisa de regras para 
sobreviver, mas a liderança deve ser 
suave, não precisa ser um líder tipo 
‘mandão’ ou general. Tenho amizade 
com os meus 22 funcionários, mas 
mantenho um distanciamento. 
Porém o meu papel é de liderar e 

cobrar as metas mensais e anuais, 
mas isso é feito de forma amigável, 
além de ser compartilhado com o 
meu marido”, conta.

Ela ainda afirma que o fato de o 
comando ser dividido entre marido 
e mulher não atrapalha, pois tudo é 
tratado profissionalmente. 

“Somos pessoas totalmente dife-
rentes, mas antes de tomarmos qual-
quer decisão nas empresas, sentamos 
e conversamos os dois sobre os 
pontos fortes e fracos do que vai ser 
realizado, só assim passamos para 
nossa equipe”, ressalta.

Renata explica que atua como 
gerente administrativa e o 
marido é o gerente operacional. 

“Administramos em conjunto os 
dois restaurantes, cada um no seu 
departamento, pois não vimos 
viabilidade de fazer isso separa-
damente. Ele faz as compras dos 
produtos e elabora o cardápio das 
duas empresas, eu faço a parte 
de gestão administrativa; já a 
contagem do estoque dos estabele-
cimentos fazemos juntos. E todas as 
decisões referentes aos funcioná-
rios são conversadas entre os dois, 
como também as melhorias das 
empresas entre outros aspectos”, 
explica a empresária.

O restaurante Capim está há sete 
anos no mercado, e o Braquiara 
há três anos. Este último começou 
como um bar, mas depois que o 

Renata Roncaratti comanda os restaurantes Capim e Braquiara, ambos em Barretos
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de funcionários é o mesmo 
desde a inauguração dos dois 
estabelecimentos. 

Aprenda a ser um grande líder 
com curso EAD gratuito do 

Sebrae-SP. Informações: 
http://sebr.ae/sp/jnmais245

Tecnologia

Está disponível desde junho um aplicativo lançado pelo Banco Central para dispositivos móveis 
que ajuda a identificar notas falsas. Chamado de Dinheiro Brasileiro, o app pode ser encon-
trado de graça na na App Store (iPhones) e na Google Play Store (Android).

 de saber liderar

Que a tecnologia sempre provocou transformações na socie-
dade não é novidade; internet, celular e redes sociais são exem-
plos atuais disso. Essa influência se estende a negócios de todos 
os tipos, alterando o relacionamento entre empresas e clientes, 
hábitos de consumo, além de criar, renovar e “aposentar” 
produtos e serviços, entre outros efeitos. Porém, é interessante 
observar que frequentemente ocorre a retomada de alguma 
prática ou a redescoberta do que parecia ter ficado no passado. 

 A National Retails Big Show, a maior feira de varejo do mundo, 
realizada nos Estados Unidos pela National Retail Federation (NRF), 
é uma vitrine das tendências e novidades do comércio. A equipe do 
Sebrae-SP, que esteve no evento em 2013 e 2014 acompanhando e 
orientando empresários sobre as atrações da feira, pôde notar as 
mudanças de um ano para outro quanto às estratégias.

 Em 2013, a ênfase foi na tecnologia, na mídia digital, no comércio 
online e sua capacidade de proporcionar ganhos. Já em 2014, 
percebeu-se um equilíbrio entre o varejo virtual e a loja física.  
Este ano, ficou nítida a preocupação de tratar o cliente de forma 
especial, uma volta à abordagem “olho no olho”. A ideia é tornar 
a compra uma experiência agradável, pois é o que pode fazer a 
diferença.  Mesmo empresas originalmente online passaram a 
buscar oportunidades no varejo “real”. 

A tecnologia, sem dúvida, traz enormes avanços, mas pode 
distanciar a loja do seu consumidor e tornar o relacionamento 
impessoal e frio. Por isso, é importante saber dosar as vantagens 
do mundo virtual com o real.

A capacidade de “conversar” com o consumidor não pode ser per-
-dida. O bom atendimento, atencioso, cordial e eficiente é obrigatório.

O Sebrae-SP, a casa do empreendedor, tem à disposição um 
leque de programas, produtos e serviços para ajudar neste e em 
outros assuntos. Procure-nos.  

O varejo
“olho no olho”

Ivan Hussni,
diretor técnico
do sebrae-sp

casal participou do Empretec - 
programa do Sebrae que trabalha 
o comportamento empreendedor 
- eles resolveram transformá-los 
em um restaurante. O Braquiara 
hoje funciona como restaurante 
self-service de dia e pizzaria à 
noite. Além do Empretec, Renata 
e Sérgio já fizeram diversos cursos 
do Sebrae-SP como gestão de 
qualidade, alimentação fora do lar, 
gestão de pessoas e equipes assim 
como palestras e consultorias. 

Ao que tudo indica, o empenho 
do casal pela boa liderança tem 
dado resultado: 70% do quadro 

1. Mude para progredir

2. Gerencie as resistências

3. Descubra o seu estilo de liderança

4. Desenvolva suas habilidades de líder

5. Avalie e aprimore-se como líder

6. Comunique-se bem

7. Lidere de acordo com a situação

8. Conheça sua equipe

9. Crie um ambiente propício para o desenvolvimento da equipe

10. Seja um líder motivador

dicas para o líder



6

O capital de giro é item obriga-
tório no planejamento de qualquer 
negócio. Ele representa o conjunto 
de valores necessários para a 
empresa fazer as coisas aconte-
cerem. Vem dessa boa organização 
financeira o dinheiro para pagar 
funcionários, comprar mercado-
rias e arcar com despesas como as 
contas de água, luz e telefone.

“Mesmo que a empresa não tenha 
faturado muito, essas despesas 

vão existir e precisam ser pagas, 
por isso, é importante que o 
empresário se preocupe em ter 
um bom capital de giro”, explica 
o consultor do Sebrae-SP, Fabiano 
Nagamatsu. Ao começar as ativi-
dades, uma empresa precisa de 
dois tipos de aportes: o conside-
rado investimento fixo, que servirá 
para a aquisição de itens como 
imóveis, máquinas, mobiliário e 
ferramentas. Já a outra parte do 

montante será destinada a uma 
reserva de recursos, a qual deverá 
ser utilizada conforme as necessi-
dades financeiras da empresa ao 
longo do tempo. Este é o capital de 
giro que fica alocado nos estoques, 
nas contas a receber, no caixa ou 
na conta bancária. 

Entre 50% e 60% do total dos 
ativos de um negócio corres-
ponde ao capital de giro. É impor-
tante destacar que ele precisa ser 

acompanhado continuamente pelo 
empresário, pois sofre o impacto 
das mudanças no panorama econô-
mico enfrentado pela empresa no 
dia a dia. Por isso, é fundamental 
um bom planejamento para evitar 
surpresas. “O empresário precisa 
fazer uma pesquisa de mercado, 
porque assim ele conseguirá prever 
se vai vender mais à vista ou a prazo, 
e se terá dinheiro para pagar os 
custos fixos”, aconselha Nagamatsu. 

A redução deste recurso finan-
ceiro no caixa requer a adoção de 
medidas de natureza operacional, 
envolvendo o encurtamento dos 
prazos de estocagem, produção, 
operação e vendas. 

Orientação

Desde 2010, Cristiane Nascimento 
comanda a empresa Mato Doce 
Cosméticos, um ateliê de produtos 
para banho como sabonetes, 
xampus, cremes e água perfumada, 
localizado na zona sul da cidade de 
São Paulo. Ela iniciou a empresa 
sem o planejamento adequado. 
Comprava mercadorias demais e o 
dinheiro para o capital de giro ficava 
todo em mercadorias. As contas 
venciam, mas o pagamento dos 
clientes só chegava depois. Não havia 
planejamento para as contas a pagar 
e Cristiane tirava dinheiro do bolso 
para cobrir as despesas do negócio. 

Cristiane procurou pelo Sebrae-SP 
e, após passar por consultorias, 
conseguiu contornar o problema. 
“Agora não compro mais matéria-
-prima para estocagem, adquiro 
apenas o suficiente para fazer 
os produtos”, conta. “Além disso 
também consigo organizar as 
datas para receber o pagamento 

Administração

Aprenda com o Sebrae-SP a melhor forma

Cristiane Nascimento, da Mato Doce Cosméticos, procurou o Sebrae-SP para realizar o planejamento correto das despesas do seu negócio

Alimentação

Apenas 38% dos estabelecimentos de alimentação avaliados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) têm padrão sanitário ideal, o que os coloca na categoria A. Foram 
analisados 1.921 serviços de alimentação em 26 cidades, incluindo São Paulo. Do total, 41% 
deles foram classificados na categoria B, 15% na categoria C e 6% ficaram pendentes.
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Acesse no JN MAIS todas 
as informações sobre capital 

de giro que o Sebrae-SP 
preparou para você: 

http://sebr.ae/sp/jnmais245

de itens ou em quantidades. Mas 
vale ressaltar que estoque alto é 
dinheiro parado. Trata-se de um 
recurso que poderia ser usado para 
o pagamento de despesas diversas.

Outros pontos que ainda influen-
ciam diretamente na redução 
do capital de giro são relativos à 
redução nas vendas e ao aumento 
da inadimplência. Ambos resultam 
em menos dinheiro entrando no 
caixa da empresa. Com recursos 
escassos, o empresário acabará 
muitas vezes recorrendo a emprés-
timos bancários, gerando uma 
necessidade de pagamentos de 
juros que fatalmente diminuirá a 
margem de lucro do negócio. 

“Por isso a importância de se 
desenvolver um bom planeja-
mento financeiro”, enfatiza o 
consultor. Administrar o capital de 
giro com eficiência significa avaliar 
o momento atual do negócio e do 
mercado, os recursos financeiros 
disponíveis e os reflexos gerados 
por decisões tomadas em relação 
às compras, vendas e adminis-
tração do caixa da empresa. 

Indicador

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 1% em junho ante maio e interrompeu dois meses de 
queda, segundo informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O ICC passou a 103,8 pontos, em maio estava 
em 102,8 pontos, quando recuou 3,3 por cento e atingiu o menor nível desde abril de 2009.

para organizar as finanças da sua empresa

primeiro e pagar as contas depois. 
Assim, mesmo se houver atraso 
em algum pagamento de clientes, 
tenho uma reserva para manter 
a empresa funcionando. Tenho 
sempre um valor que vai assegurar 
o aluguel e o salário dos funcioná-
rios”, completa. 

Vendas a prazo significam mais 
tempo para o dinheiro entrar no 
caixa. O cliente vai levar o produto 
e entregar o recurso financeiro 
depois. “O capital de giro aumenta 
e diminui de acordo com os prazos 
de recebimento e prazos de paga-
mento”, observa Nagamatsu. Se 
o capital de giro estiver baixo, o 
empresário deve avaliar se é o caso 
de insistir em vender mais à vista 
ou em menos parcelas, pois assim 
terá o dinheiro em caixa em um 
período de tempo menor.   

O estoque de uma empresa é 
formado e mantido em função das 
necessidades do mercado consu-
midor. Por conta disso, o empre-
sário está continuamente mudando 
de investimentos, seja em tipos 

Fatores que prejudicam
o capital de giro

1. Estoque alto é dinheiro parado 

2. Contas que vencem antes do 
       recebimento do dinheiro dos clientes 

3. Crescimento da inadimplência 

4. Redução das vendas 

Tenho sempre 
um valor que 
vai assegurar 
o aluguel e 
o salário dos 
funcionários ”

Cristiane Nascimento, 
empresária
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Empreendedorismo

Consumo

A indústria de cerveja do Brasil produziu 3,2 bilhões de litros da bebida no segundo semestre 
deste ano para atender à demanda durante a Copa. O número é 12% maior do que em igual 
período de 2013. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil).

 Sucesso veio com

Para o casal Adriano e Bela 
Ribeiro Guedes, a combinação 
entre produto e atendimento 
de qualidade e formalização foi 
fundamental para o negócio deles 
ter sucesso. 

O velho e pequeno trailer que 
durante anos serviu como ponto 
de venda dos sanduíches que a 
dupla faz na cidade de Juquiá, 
na região do Vale do Ribeira, é o 
símbolo da trajetória do negócio. 
O veículo ainda fica estacionado 
na rua ao lado da nova lanchonete, 
a Guaxika’s Lanches, construída 
recentemente pelos empreende-
dores para atender à demanda 
crescente que o negócio vem expe-
rimentando nos últimos cinco anos. 

Nesse período, Adriano e Bela 
migraram da categoria de 
Microempreendedor Individual 
(MEI) para Microempresa (ME), 
devido ao aumento do fatura-
mento.  “O trailer valoriza a nossa 
história e, por isso, tem um lugar 
de destaque em nossa vida. Tanto 
que vamos reformá-lo em breve 
para que possa entrar em ação 
novamente, como uma filial móvel 
da Guaxika’s”, comenta Adriano 

Com criatividade e atenção à clientela, o casal Bela e Adriano Ribeiro Guedes, de Juquiá, imprimiu sua marca nos sanduíches

Desde que 
saímos da 
informalidade 
e viramos MEI, 
muita coisa 
melhorou”

Adriano Ribeiro 
Guedes, empresário
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Economia

O Banco Central (BC) reduziu a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2014 de 2% para 1,6%. De acordo com o BC, a indústria deve recuar 0,4% em 
2014; a previsão anterior era de crescimento de 1,5%. 

Ribeiro Guedes, 32 anos, dono 
do trailer e da nova lanchonete 
que se consolidou por oferecer 
produtos diferenciados. 

Adriano aprendeu o ofício há cerca 
de uma década, como ajudante do 
dono de carrinho de lanches da 
cidade. Depois, quando era funcio-
nário de uma grande indústria 
instalada no município, continuou 
fazendo sanduíches nos horá-
rios de folga para vender a outros 
funcionários e amigos. Ao sair da 
empresa e já com a parceria da 
esposa Bela, 31 anos, formada em 
administração de empresas, impro-
visaram um local na garagem da 
casa onde moravam e começaram 
a fazer cerca de uma dezena de 
sanduíches por dia. 

Mas um número cada vez maior de 
clientes foi ocupando o pequeno 
espaço e, para ampliar o atendi-
mento, o casal decidiu investir no 
trailer, que ficava na frente da casa. 
Mais tarde, o veículo foi para uma 
avenida e começou a circular por 
eventos e festas da cidade. Hoje, 
no prédio da nova lanchonete 
que ergueram e onde atendem há 
pouco mais de um ano, Adriano 
e Bela servem uma média 300 
sanduíches por dia nos períodos de 
maior movimento - entre quinta-
-feira a domingo. 

sanduíche especial chama atenção 

Com criatividade e atenção 
cuidadosa à clientela, eles impri-
miram sua marca nos sanduíches. 
“Ficamos orgulhosos quando 
vemos pessoas daqui e até de 
outras cidades voltando porque 
gostaram do lanche e do atendi-
mento”, comenta Bela. 

A lanchonete oferece 10 tipos de 
sanduíches, tendo como carro-
-chefe o “X-Guaxica”, que pesa 
quase dois quilos e serve até 
quatro pessoas. Para os donos da 
casa, tudo no sanduíche é especial. 
A começar pelo nome, emprestado 
do apelido pelo qual Adriano é 
conhecido na cidade e que herdou 
do pai. “Esse nome agregou valor 
ao nosso empreendimento e 
produtos”, ressalta Adriano. 

Um diferencial do lanche é o pão, 
com cerca de 360 gramas e coberto 
por gergelim, produzido espe-
cialmente para a lanchonete por 
uma fábrica de pães do município 
de Jacupiranga. Os três hambúr-
gueres que fazem parte do recheio 
também têm tempero especial. Aos 
ingredientes de qualidade juntam-
-se a eficiência e a rapidez no aten-
dimento e está pronta a receita de 
sucesso do Guaxica’s. 

O atendimento personalizado aos 
fregueses já fidelizados é outro 
destaque. “Damos o nome dos 
clientes aos lanches, o que valoriza 
tanto a pessoa quanto sua prefe-
rência de ingredientes e sabores”, 
diz Adriano.

Trajetória empreendedora

Adriano e Bela lembram que 
enfrentaram muitos desafios. “Mas 
desde que saímos da informali-
dade e viramos MEI, muita coisa 
melhorou”, ressalta ele. Com a 
nota fiscal de MEI, eles começaram 
a prestar serviços para empresas e 
em eventos municipais e regionais, 
além de comprar ingredientes e 
produtos diretamente de grandes 
fornecedores, o que melhorou 
os custos. Outra vantagem foi o 
acesso a crédito. “Por trabalhar 

legalizado como MEI, conseguimos 
financiamento para comprar o 
terreno onde hoje temos nossa 
casa e a lanchonete.” 

O fato de terem evoluído de MEI para 
Microempresa (ME) – categoria onde 
podem atingir um faturamento de 
até R$ 360 mil por ano – é também 
destacado por eles como resultado 
da dedicação. Mas lembram que, 
desde o início, tentam colocar em 
prática tudo que aprenderam em 
mais de uma dezena de cursos e 
palestras de que participaram. 

“Fui motivado a formalizar o 
negócio na primeira palestra a 
que assisti do Sebrae sobre o MEI. 
Foi muito importante esse incen-
tivo que tivemos no início”, afirma 
Adriano. “Depois fizemos cursos 
para aprender a controlar custos, 
finanças, formar preço, como 
agradar aos clientes. Mas uma coisa 
que aprendi com o Sebrae e que 
tem feito toda a diferença é saber 
planejar e ter uma visão mais ampla 
da atividade”, ressalta. “Queremos 
crescer sem euforia. Se a gente der 
um salto muito alto e investir sem 
condições perde o controle, a quali-
dade e o cliente”, diz Bela. 

Damos o nome 
dos clientes aos 
lanches, o que 
valoriza tanto a 
pessoa quanto 
sua preferência.”

Adriano Ribeiro 
Guedes, empresário

Quem trabalha por 
conta própria e quer 
formalizar a atividade 

pode participar de 
palestras gratuitas sobre 

MEI que o Escritório 
Regional do Sebrae-SP 

no Vale do Ribeira 
realiza em sua sede, 

em Registro, todas as 
quartas-feiras, entre 

19h e 21h.

Palestras 
sobre MEI

qualidade e formalização



INFORMÁTICA

INVENTOS

CONSULTORIA

DIVERSOS

CONSTRUÇÃO CIVIL

ANÚNCIOs: anuncie nos principais jor-
nais e revistas (editais, comunicados, 
declarações, falecimentos, etc) 25 anos 
no ramo. Tel.:(11) 2157-8484
www.ythajaci.com.br

BrINdEs: personalizados (cadernos, ca-
netas, calendários, blocos, escalímetros, 
mouse pad, pen drive) trad ecológico 
Tel.: (11) 2157-8484
www.ythajaci.com.br

sACOLAs: personalizadas (plástico e 
papel), vários modelos, materiais tradi-
cionais e ecológicos, excelentes preços. 
Tel.:(11) 2157-8484
www.ythajaci.com.br

AGENdAs: 2015 personalizadas (diária, 
semanal ou compacta), vários materiais, 
acabamentos e cores consulte! Tel.: (11) 
2157-8484 - www.ythajaci.com.br

sEU prOdUTO: tem design? pode ter 
custo menor e mais aceitabilidade no 
mercado, consulte a s-d design.
Tel.: (19) 99195-5182 – SAMY
samy.selmi.dei@gmail.com
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OFERTAS DE PRODUTOS E SERVIÇOSORGANIZACIONAL

TRANSPORTE

Classificados

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

O anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

ABErTUrA: alteração, encerramento 
de empresas, certidões e alvarás, de-
clarações PJ e PF.
Tel.: (11) 2258-6332 - ALESSANDRA
www.soaresaberturadeempresas.com.br

TrANspOrTAdOrA: entregas e coletas 
em São Paulo e grande SP com prazos 
de acordo com a necessidade do clien-
te. Tel.: (11)2614-9013
vista_transportes2013@hotmail.com

LOGÍSTICA

OFERTAS DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

GS1063-14 anuncio campanha 2014 - jornal Sebrae.pdf   1   4/28/14   4:42 PM
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Faça o download gratuito da agenda de cursos, palestras e oficinas do 
Sebrae-SP em todo o Estado. Confira: http://sebr.ae/sp/agendaEventos

Agenda
de Tributos

mEI
20/08
Recolhimento em valores fixos mensais. Último dia para o pagar 
DAS referente julho/14.
sImpLEs NACIONAL (mE / Epp)
15/08
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 
julho/14. 
20/08

recolhimento do dAs. Tributos devidos e apurados na forma do 
Simples Nacional.

29/08
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 de julho/14. (DARF comum 
- 2 vias - código 0507).
20/08
INss (simples Nacional – ANEXO IV). Contribuição Previdenciária 
calculada sobre o total da folha de pagamento, bem como dos 
valores retidos. Recolhimento referente a julho/14.
Lucro presumido. Último dia do mês seguinte à apuração do 
trimestre.
Irpj – Imposto de renda da pessoa jurídica. Último dia do mês 
seguinte à apuração do trimestre. Meses de recolhimento: Abril, 
Julho, Outubro e Janeiro.
CsLL – Contribuição social sobre o Lucro Líquido. Recolhimento 
trimestral. Meses: Abril, Julho, Outubro e Janeiro.
20/08
INss. Calculado sobre o total da folha de pagamento, bem como 
dos valores retidos. Referente a julho/14.
20/08
pIs/pasep Faturamento. Contribuição com base no faturamento 
de julho/14. Código Darf: 8109 - Alíquota:0,65%. 
Cofins faturamento. Base: faturamento de julho/14. Código DARF 
das empresas em geral: 2172 - Alíquota: 3%.
Obrigações diversas
07/08
sALÁrIOs. Último dia para o pagamento do salário do mês de 
julho.
FGTs - Recolhimento relativo à competência de julho
CAGEd. Envio ao Min. do Trabalho da relação de admissões, 
transferências e demissões de empregados ocorridas no mês de 
julho.
08/08
Gps – Guia de Recolhimento da Previdência Social. Entrega, 
contrarrecibo, da cópia da GPS, referente ao recolhimento de 
julho/14, ao sindicato representativo da categoria profissional.
15/08
INss. Contribuintes Individuais, facultativos e empregadores 
domésticos.
INss. Produtor Rural (pessoa física e jurídica) e Retenção de 11% 
na Fonte (Cessão de mão-de-obra).
20/08
IrF - Imposto Retido na Fonte. Descontado dos pagamentos do 
trabalho assalariado, sem vínculo empregatício e a outras pessoas 
jurídicas.
29/08
Declaração de Imposto de Renda da pessoa física DIRPF. Último 
dia para a entrega da DIRPF sobre os rendimentos recebidos em 
2013.
Quinzenalmente
Contribuições PIS/COFINS/CSLL retidas na Fonte.

um melhor aprovei-
tamento da viagem a 
negócio. Neste Diário 
o empresário encontra dicas de 
como se planejar para os eventos de seu inte-
resse, o que levar para a viagem, dicas sobre 
alimentação, transportes, hospedagem, seguro 
viagem, credenciamento, roteiro de visitação, 
administração do tempo, além da importância 
da realização do pós-feira. 

Maurício Buffa, consultor de Marketing do 
Escritório Regional de Franca, explica que o prin-
cipal objetivo do Diário é ajudar o empresário a se 
planejar quando for participar das feiras comer-
ciais. “Visitar uma feira requer planejamento e 
disciplina para garantir que os objetivos sejam 
alcançados”, diz o consultor. Eduardo Ferreira, da 
Solalev, é empresário do segmento de compo-
nentes para calçados de Franca, tem o Diário de 
Bordo e sempre que pode participa das missões 
empresariais promovidas pelo Escritório de Franca. 
“O livro nos dá dicas preciosas de como aproveitar 
o tempo na Feira. O Diário é uma leitura obriga-
tória antes dos eventos”, afirma o empresário.

Para obter o Diário de Bordo impresso, procure 
os escritórios regionais do Sebrae-SP ou ligue 
no 0800 570 0800.

Participar de feiras de negócios é uma ótima 
oportunidade para o empresário obter informa-
ções sobre o mercado, novidades e tendências. A 
grande parte dos segmentos econômicos utiliza-
-se de eventos comerciais para a promoção de 
produtos, serviços, ampliação de contatos ou 
exposição direta da marca e impulsionar suas 
vendas. Mas para um bom aproveitamento, a 
visita deve ser planejada para não haver desper-
dício de tempo nem de deslocamento.

Segundo a pesquisa “Avaliação do Impacto 
das Feiras de Negócios na Cidade de São 
Paulo”, elaborada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com 
União Brasileira dos Promotores de Feiras 
(Ubrafe), Sindicato das Empresas de Promoção, 
Organização e Montagem de Feiras, Congressos 
e Eventos do Estado de São Paulo (Sindiprom-SP) 
e Sindicato dos trabalhadores em feiras e eventos 
(Sindieventos-SP/RJ), lançada em outubro de 
2013, as feiras de negócios movimentaram R$ 
16,3 bilhões na capital paulista no ano de 2012. 
Foram realizados 800 eventos, com 8,8 milhões 
de visitantes, dos quais 70% se hospedaram em 
hotéis, ocupando 6,5 milhões de unidades habi-
tacionais e injetando R$ 2,7 milhões na hotelaria. 

Pensando nesta demanda crescente o Sebrae-SP 
elaborou o Diário de Bordo do Empresário 
Visitante - uma publicação distribuída gratuita-
mente pelos Escritórios Regionais do Sebrae-SP 
ao empresário que participa das missões 
empresariais. É uma cartilha com 31 páginas 
com conteúdo rico que visa à orientação para 

Participação em feiras de negócios 
exige planejamento

Confira a cartilha Diário de Bordo do Empresário Visitante na íntegra: 
http://sebr.ae/sp/jnmais245

Empresário do setor calçadista de Franca, Eduardo Ferreira se planeja com o Diário de Bordo do Sebrae-SP

http://sebr.ae/sp/agenda

