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O conceito de Qualidade Total nasceu no 
Japão, na década de 60, e inclui mais do 
que prezar pela qualidade em produtos 
ou serviços e no atendimento ao cliente. 
A prática abrange processos simples, 
mas fundamentais, como organização e 
limpeza do ambiente de trabalho, além 
de uma mudança comportamental, de 
cultura, que busca a qualidade e a satis-
fação em todos os processos e para 
todos os envolvidos. Saiba como imple-
mentá-la em sua empresa e conheça os 
benefícios para seu negócio. P. 9 e 10. 

Controle financeiro é decisivo para o sucesso

Qualidade Total

Estar à frente de uma empresa de sucesso requer 
planejamento, qualidade e foco na atuação e 
gestão empresarial, capacitação e atualização 
frequentes, além de controles. Alguns empre-
endedores, mesmo sabendo desses requisitos 
fundamentais, se envolvem tanto na operação 
diária do negócio que se esquecem de controlar 
bem, e de perto, as finanças da empresa. 

Embora essa parcela esteja diminuindo e a 
taxa crescente de empresas que permanecem 
competitivas no mercado por mais tempo 
ilustre isso, a falta de controles financeiros – 
e o reflexo disso no negócio, com as despesas 
se tornando maiores do que as receitas – é um 
sinal de que a empresa está perdendo competi-
tividade. Fique atento e mantenha sempre uma 
gestão financeira eficiente. P. 4 e 5.

Destaques da edição

Lançar-se à exportação 
requer preparo, estra-
tégia e planejamento, mas 
é mais simples e barato do 
que se pensa. 

Confira a trajetória de 
Leandro Neves, da Black Dog, 
que retomou o controle  
dos negócios e colhe  
os frutos da boa gestão.

Rumo ao exterior 

Entrevista

P. 12

P. 12
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A escolha do mercado e 
do público para o qual se 
quer vender garante foco 
à atuação da empresa. 

Segmentar é preciso

P. 2
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Check up

Segmentação Nicho de mercado

Inovação Expansão

Competitividade

Cloud Tags >

Gestão

Qualidade

Dicas 
de leitura

Adaptar-se é preciso
O perfil diferenciado da população 
e a formação de uma rede tecida 
por milhares de conexões nos 
impulsiona a inovar para nos manter 
ativos no mercado.

Pesquisa recente do Sebrae-SP aponta 
alguns itens deste “admirável mundo 
novo”: crescimento com descontração 
de renda, renda per capita de R$ 943 
em 2015 e 6 milhões de empreendi-
mentos paulistas em 2020, sendo a 
maioria no setor de serviços. 

Diante deste quadro, precisamos desen-
volver e implementar formas diferen-
ciadas e mais eficientes para produzir 
mais e melhor e incluir este enorme 
contingente de futuros empreende-
dores na economia formal.

Para isso acontecer, será necessário 
atuar em duas frentes: o da política 

pública, que garanta efetivo trata-
mento diferenciado para as MPEs, e o 
da melhoria da eficiência da gestão.

No campo político, o Sebrae-SP conti-
nuará trabalhando, em consonância com 
as diretrizes do Sistema Sebrae, a fim de 
estimular novos marcos regulatórios que 
permitam a desburocratização, a simpli-
ficação e a desoneração tributária, além 
da reestruturação da  legislação traba-
lhista aplicada às MPEs.

E no apoio aos empresários vamos 
disponibilizar este ano uma série de 
ferramentas para ajudá-los a gerenciar 
melhor sua gestão e produção. Nesta 
edição apresentamos algumas, como o 
check up empresarial, que vai ajudar a 
fazer uma profunda avaliação financeira 
dos negócios. E com esta reportagem 
estreamos ainda um novo serviço: para 
saber mais sobre o assunto e tirar outras 

dúvidas, no portal do Sebrae-SP (www.
sebraesp.com.br) estão disponibilizados 
outros materiais, como vídeos e artigos, 
com dicas adicionais de nossos especia-
listas, agenda de webconsultoria, entre 
outros materiais. 

Aos empresários que querem se adaptar 
à nova realidade e integrar as estatís-
ticas de sucesso empresarial este é um 
bom começo.  Boa leitura!

A preparação para a Copa do Mundo e 
para as Olimpíadas, que acontecerão 
no Brasil, é um assunto que deve 
estar na pauta dos empresários desde 
já. É importante que você invista 
em capacitação e em planejamento 
desde agora para conseguir extrair 
o máximo na época dos eventos. 

Para isso, o Sebrae criou o Programa 
Sebrae 2014, que apresenta um mape-
amento por setores de atividade que 
serão mais impactadas pelos jogos 
(serão nove no total), análises de 
tendências e inovações de mercado, 
além de oferta de produtos e solu-
ções para ajudar os empresários neste 
caminho de planejamento e sucesso. 
 
Além da capacitação em gestão 
empresarial, é importante também 
investir no aprendizado de uma 
segunda língua, de preferência inglês 
ou espanhol. 
 
Outro item geralmente deixado de 
lado, mas fundamental para super-
mercados, é a segurança. E isso não 

só nos períodos de Copa e Olimpíadas. 
Incorpore a segurança de seu negócio 
ao bom atendimento e às ações 
comuns do dia a dia.
 
Para períodos específicos, uma boa 
ideia é criar um pacote de produtos 
promocionais. Você pode começar 
agora, com pacotes temáticos – por 
exemplo, de acordo com o time que 
irá jogar no domingo. Junte itens que 
lhes sirvam como referência, que 
tenham o símbolo do time. 
 
Saiba mais sobre o Programa Sebrae 
2014 em http://sebr.ae/sp/2014 

Por Wlamir Bello, 
consultor do Sebrae-SP

Alencar Burti - Presidente do  
Conselho Deliberativo do Sebrae-SP

Palavras-chaves 
desta edição

Fabiano Moura, São Paulo (SP)

Dúvida do empreendedor
Tenho um pequeno supermercado próximo a um estádio de futebol.  

Como devo me preparar para a Copa e para as Olimpíadas?

Wlamir Bello

Planejamento  

O livro Empreende-
dores Esquecidos, de 
Fábio Zugman, publi-
cado pela editora 
Elsevier, é voltado aos 

profissionais autônomos que são 
empreendedores, mas muitas ve- 
zes não são reconhecidos como tal, 
como médicos, dentistas, advoga-
dos, arquitetos e outros profissio-
nais prestadores de serviço.

A leitura é indicada àqueles que 
desejam ter uma melhor perfor-
mance em seus negócios, agre-
gando mais qualidade ao serviço, 
aumentando a carteira de clien-
tes e maximizando os lucros.

Já a publicação Ação 
Empreendedora, da 
editora Gente, busca 
ensinar como plane-
jar e estruturar uma 

empresa, utilizando planos de 
ações. Entre as informações 
que podem ser encontradas no 
livro escrito por Marcio Daniel 
Kiesel, Fernando Cesar Lenzi e 
Fabricia Durieux Zucco, desta-
cam-se: as ações de finanças 
que visam mostrar o valor do 
dinheiro e do tempo e as ações 
de marketing pessoal, que bus-
cam resultados promissores 
para a carreira, fortalecendo as 
relações interpessoais, as rea-
ções e a exposição pública.

Lado emocional  

Escrito por Chris Robson, o 
livro A mente de um empre-

endedor, da editora 
Lafonte, aborda os 
aspectos emocionais 
do mundo dos negó-
cios. Como escolher 
um sócio, lidar com a 

pressão de um possível insucesso 
e treinar e liderar uma equipe 
são alguns dos temas abordados.
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Escolha seu mercado e melhore as vendas

Segmentação

Quem é o seu cliente? Por que ele 
escolhe consumir o seu produto ou 
serviço? Todo empreendedor deve 
saber responder a essas duas perguntas 
básicas. “Quem não determina seu 
mercado acaba perdendo o foco. 
Ao tentar atingir vários e diferentes 
públicos, o empreendedor acaba não 
atingindo ninguém”, afirma Gustavo 
Carrer, consultor do Sebrae-SP. 

Ter um foco significa segmentar o 
mercado, escolhendo um grupo de 
consumidores com necessidades 
semelhantes .“O empresário deve esco-
lher dentro de sua atividade qual é a 
segmentação que melhor representa o 
público-alvo. Geralmente, combinam- 
se duas ou três formas de fazer este 
processo”, explica Carrer. 

Ao fazer a segmentação é fundamental 
que o empresário pense com a cabeça 
do cliente, “e é muito mais fácil pensar 
na clientela quando se define sexo, 
faixa etária e outros elementos de 
perfil de consumo”, orienta o consultor.

Ajustes constantes

Uma dificuldade comum encontrada 
pelos empresários no momento de 
segmentar o mercado é a incerteza 
da lucratividade e oportunidades 
oferecidas pelo nicho escolhido. “Se 
a expectativa não se concretizar, o 
empreendedor pode escolher outro 
grupo, que tenha maior possibilidade 
de consumir o produto”, recomenda 
Carrer.  Ele diz também que, com o 
passar do tempo, pode surgir um novo 

público com maior potencial de negó-
cios do que outro, “portanto é neces-
sário estar sempre de olho nos movi-
mentos do mercado”.

Segmentar para crescer

Beatriz Cricci é proprietária da empresa 
BR Goods®, que atua no segmento 
hospitalar, mas iniciou os negócios 
com a venda de cortinas para box de 
banheiros. “Diferente de outros países 
onde as cortinas para box estão difun-
didas, no Brasil elas ainda são pouco 
utilizadas. E as poucas vendas que fazia 
não se repetiam devido à sua durabili-
dade”, lembra.

A situação da empresa começou a 
melhorar com a demanda de um 
hospital, que fez encomenda de divisó-
rias de leito. “O problema é que naquele 
momento iniciei também uma linha de 
confecção de marca própria e para 
outras empresas”, conta Beatriz. 

O nível de diversificação foi muito 
grande e a empresa não conseguia 
atender a todos com a mesma eficiência. 
Então, decidiu analisar os negócios e ver 
com qual se identificava mais. “Acabei 
optando pelo segmento de saúde”, diz.
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Escritórios Regionais do Sebrae-SP
Alto Tietê: 11 4722-8244 
Araçatuba: 18 3622-4426 

Araraquara: 16 3332-3590 
Baixada Santista: 13 3289-5818 
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 
Guaratinguetá: 12 3132-6777 
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 

Hoje, 95% de sua clientela é formada 
por hospitais, redes e centros de saúde 
pública, clínicas, centros de diagnós-
ticos, entre outros estabelecimentos de 
setor. “A partir do momento que resolvi 
focar neste público, o meu faturamento 
aumentou cinco vezes, em um período 
de 18 meses”, conclui a empresária.

Beatriz verificou cinco vezes mais fatura-
mento quando segmentou seu público

Geográfica

Formas de segmentar o mercado

Região, estado, cidade, bairro, densidade, clima

Tipo Variáveis de segmentação

Idade, sexo, renda, nível de educação, ocupação, estado civilDemográfica

Necessidade-motivação, personalidade, percepção, atitudes, 
envolvimento, estilo de vida

Psicológica
Comportamental

Cultura, subcultura, religião, raça/etnia, classe social,  
estilo de vida familiarSociocultural

Relação de uso Taxa de uso, lealdade à marca, estado de consciência

Objetivo de uso Tempo, objetivo, local,  finalidade pessoal

Benefício Conveniência, prestígio econômico, valor do dinheiro

Híbridas Combinação de duas ou mais tipos/variáveis segmentação

Neste mês estreamos o Jornal de Negócios Mais, uma página com informações 
adicionais que está no site do Sebrae-SP (http://sebra.ae/sp/jnmais). Todos os 
meses, você poderá acompanhar no portal vídeos, artigos e outros materiais que 
complementam reportagens. Quando encontrar o selo ao lado em uma página 
do seu Jornal de Negócios impresso, vá ao site e confira os adicionais!

O Sebrae- SP oferece um curso online, gratuito, de Planejamento Estratégico, 
que orienta o empreendedor a definir o foco do seu negócio e a elaborar um 
plano de estratégias da empresa. Confira em http://sebr.ae/sp/16049 
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Check up empresarial

Você sabe como anda a saúde     financeira da sua empresa?
Ter o sonho de ser o próprio patrão 
aliado a uma boa ideia de negócio, 
embora sejam ingredientes funda-
mentais, não são suficientes para 
garantir a sobrevivência da empresa. 
De cada 100 micro e pequenas 
empresas que abrem as portas em São 
Paulo, 27 não completam dois anos 
de vida. Uma das principais causas 
dos fechamentos é a má gestão do 
negócio que, na maioria das vezes, 
ocorre por falta de planejamento e 
inexperiência do empreendedor. 

Um dos grandes erros dos empresá-
rios, que geralmente acontece por 
estarem muito envolvidos na operação 
do dia a dia do negócio, é não controlar 
bem as finanças da empresa. Quando 
as despesas não estão de acordo com 
as entradas de recursos é sinal de que 

o negócio está perdendo sua compe-
titividade e, se não forem tomadas 
algumas providências, isso pode deter-
minar o fracasso dele.  

Para ter uma gestão financeira 
eficiente e manter-se competitivo 
no mercado, é necessária uma vigi-
lância constante nas contas e ações 
rápidas ao menor sinal de turbu-
lência, antes de se ver com excesso 
de dívidas fora do controle. 

A empresária Denise Amorim cometeu 
este erro e viu seu sonho do próprio 
negócio ir por água abaixo. Fechou 
a primeira empresa de uniformes, 
após cinco anos de trabalho, mas não 
perdeu a esperança. Aproveitou a 
experiência no mercado de confecção 
e iniciou imediatamente uma nova 

empresa, a Brasil Uniformes, que está 
indo muito bem.  Um dos erros apon-
tados pela empresária foi a depen-
dência total de empréstimos bancá-
rios. “Trabalhar com capital de banco 
é bom na hora do sufoco, mas sair da 
bola de neve é difícil. Além disso, ficá-
vamos tão focados na operação que 
não conseguíamos olhar a empresa 
toda e trabalhávamos sem foco, 
tentando atingir qualquer tipo de 
cliente. Hoje, focamos em um tipo de 
negócio, paramos de deslumbrar a 
quantidade de clientes e começamos 
a ver o lucro”, conta.

Depois do primeiro fracasso, a empre-
sária acertou o rumo do negócio, 
controlando melhor a empresa. 
“Mudamos o nosso prazo de entrega 
porque na empresa antiga nunca 

conseguíamos cumpri-lo, diminuímos 
a tolerância com fornecedores errados 
que não atendiam às nossas exigên-
cias, entre outras coisas. Tudo que 
acertamos até hoje foi com um erro 
do passado. Ouvíamos conselhos, nos 
informávamos na mídia, mas, no dia 
a dia, aprendemos com a dificuldade, 
com a falta de dinheiro, com a cobrança 
de banco o tempo todo”, desabafa.

Cheio de dívidas e com a empresa 
“patinando”, muitas vezes o empre-
sário não consegue visualizar o 
problema financeiro, muito menos 
identificar que atitude deve tomar 
para reverter o negócio. Para isso, 
consultores do Sebrae-SP separaram 
alguns sintomas que podem sinalizar 
que alguma coisa não vai bem no caixa 
da empresa e o que é preciso fazer. 

Hora de
refletir

As necessidades pessoais do empre-
endedor estão acima da capacidade 
de geração de recursos da empresa.

Há controles, mas também emprés-
timos e o empresário precisa sempre 
de mais recursos financeiros – faz um 
financiamento para pagar o outro.

O mercado está estabilizado, com 
tendência de queda.  O empre-
sário não consegue gerar mercado 
novo porque não tem recursos para 
garantir os compromissos.

Perdeu crédito no mercado e a possi-
bilidade de recorrer a novos financia-
mentos por causa das dívidas.

Perdeu mercado para a concorrência.

Patrimônio pessoal não garante o 
pagamento das dívidas, ou seja, os 
débitos são maiores do que a capaci-
dade de pagá-los.

O fluxo de caixa está sempre no 
vermelho, mas o empresário ainda 
não recorreu a nenhuma linha de 
empréstimo bancário.

Não há controle do que entra e do que 
sai do caixa da empresa.

Existe mercado para o produto ou 
serviço, mas a empresa não consegue 
atender no prazo adequado.

Falta de planejamento da vida pessoal 
e da empresa.

Capital proveniente de empréstimos 
bancários injetado em grande quanti-
dade no negócio.

O mercado mudou e não aceita mais 
o tipo de produto ou serviço ofertado 
pela empresa.

O investimento necessário para 
resgatar a empresa é muito alto e 
a rentabilidade do negócio não é 
garantida.

A falta de planejamento financeiro 
está começando a comprometer os 
negócios.

Tem
saída?

Zona de
turbulência?

Não dá
mais!
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Cenários 2020

O Sebrae-SP divulgou, em fevereiro, um novo estudo, Cenários 2020, que apresenta tendências 
para o universo das micro e pequenas empresas paulistas nos próximos anos e traça um cenário 
sobre a evolução dos negócios até 2020. Entre os dados, destaca-se o número de constituições de 
empresas, que vem crescendo: entre 2000 e 2005, foram abertas, em média, 143 mil empresas 
por ano no Estado de São Paulo; já de 2006 a 2010, essa média subiu para 190 mil, sendo que, 
em 2010, foram constituídas 203.878 empresas no Estado. 
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Check up empresarial

Serviços lideram

Em termos setoriais, destaca-se o expressivo crescimento da abertura de empresas no setor de 
serviços: em 2000, a distribuição das empresas era 61% em comércio, 28% em serviços e 11% 
em indústria. Em 2010, 46% das empresas abertas eram de serviços, enquanto 41% pertenciam 
ao comércio e 13% à indústria. A tendência é que em 2015 o setor de serviços ultrapasse o 
comércio em número de empresas pela primeira vez, devendo atingir 49% em 2020. Comércio 
(39%) e indústria (11%) virão na sequência em número de empresas.

Você sabe como anda a saúde     financeira da sua empresa?

A empresária Denise teve dificuldades na primeira  
experiência à frente de um negócio, acertou o rumo  

e agora colhe os frutos do sucesso

Faça um raio X da empresa e da vida 
pessoal, avaliando sua capacidade de 
reduzir gastos pessoais.

Saia dos juros.

Programe-se para reduzir custos da 
empresa.

Faça um raio X do mercado para 
viabilizar ações de retomada: análise 
da concorrência, verificação da acei-
tação do produto ou serviço, hábitos 
de consumo do cliente, adequação do 
ponto comercial. Há possibilidade de 
reverter isso?

Avalie se é melhor vender totalmente 
o negócio ou parcialmente, com a 
entrada de um sócio. Mas antes, é 
preciso conhecer o valor da empresa 
e se ela é viável no mercado.

Faça um raio X da empresa: se veri-
ficar que não consegue reverter a situ-
ação de obtenção de crédito, o finan-
ciamento é muito alto e o mercado 
está em queda, existem algumas 
alternativas:

1 – Se colocar a empresa à venda, o 
dinheiro não paga as dívidas.
Negocie antes com os credores as 
formas de pagamento ou busque um 
credor que se interesse em ficar com 
a operação do negócio.

2 – Proteger a pessoa física porque 
a pessoa jurídica já está toda 
comprometida.
Venda, negocie, faça todo o possível 
para tirar as pendências financeiras do 
seu nome, como Pessoa Física.

Procure uma instituição ou um 
consultor e faça um raio X da gestão 
da empresa para identificar as priori-
dades de ajustes.

Avalie as competências dos funcioná-
rios para implementar ações neces-
sárias. Se não houver na empresa o 
perfil que buscar, contrate alguém ou 
invista em treinamento para a equipe.

Negocie com fornecedores, reveja o 
mix de produtos e os estoques.

Ajuste prazos de pagamento e recebi-
mento para ficarem coordenados.

Calcule o capital de giro para regula-
rizar a situação financeira e busque-o.

Implemente os controles que 
permitam a análise financeira perió-
dica dos resultados – se está dando 
lucro, o que tem no estoque, etc

Devo vender o negócio? Ou encerrar o negócio?Posso salvar o negócio?

Tem
saída?

Zona de
turbulência?

Não dá
mais!

A
çõ

es

Hora 
de agir

Visualize a movimentação financeira do negócio pelo menos uma vez por mês, para saber a real 
necessidade de serviços bancários e economias.

Quer conhecer mais histórias de quem conseguiu reverter um problema 
nas finanças e recuperou a empresa? Assista ao vídeo com um relato do 
consultor do Sebrae-SP Reinaldo Messias no Jornal de Negócios Mais 
(http://sebra.ae/sp/jnmais) e em youtube.com/sebraesaopaulo 

DICAS Conheça as dicas dos consultores financeiros do Sebrae-SP João Carlos Natal, Sílvio Vucinic 
e João Paulo Cavalcante Lima para manter uma gestão financeira eficiente na sua empresa:

Compare os pacotes de serviços oferecidos pelos bancos. Assim, você passa a ter base para negociar valores 
mais atrativos ou até mesmo o poder, se necessário, de optar pela troca do parceiro financeiro.

O Sebrae- SP oferece cursos online de controle de gastos, divididos por setores: comércio, indústria e 
serviços, que mostra aos empreendedores como identificar e controlar os custos e despesas da empresa. 
Confira em http://sebr.ae/sp/31296

Ao antecipar o pagamento de parcelas de um financiamento bancário, seja parcial ou total, exija a redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos.



ALIMENTÍCIO

COMUNICAÇÃO
GRÁFICA

CONSULTORIA

INFORMÁTICA

CONSTRUÇÃO CIVIL

OBARA: construção e reforma: fun-
dação, acabamento, mestre de obra, 
pedreiro, impermeab., desentupidora 
azulejista, pintor e eletricista. 
Tel.: (11) 8246-3803 - PAULO

DIVERSOS

FORMAÇÃO: de equipe de vendas revisão 
de processos adm, mkt e rh visando resul-
tados estratégicos. Tel.: (11) 9379-5066 
valdecisimoes@ig.com.br

SUGAJETE: máquinas de dosagem para  
líquidos e cremosos, com 6; 5; 4; e 3 bicos.
Tel.: (11) 4616-0525 - GIVAN
www.sugajete.com.br

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

ASSESSORIA: de imprensa, divulgue sua 
empresa, criação de artigos p/ jornais, 
revistas, etc.Tel. (11) 8326-1767 -PAULO
http://assessorimprensa.wordpress.com

CONFECÇÃO

CAMISETAS: regatas, baby looks, moda 
surf, em algodão, fio 30.1. 
Tel.: (11) 8318-7166 – EDIMILSON 
selva.trilha@gmail.com
www.selva-trilha.com.br

OFICINA: de corte de tecidos. Trabalha-
mos com todos os tipos de tecidos. 
Possuímos selo ABVTEX. 
Tel.: (11) 2982-4383 - FERRAZ
ferrazfi@ig.com.br

ABERTURA: alteração e encerramento 
de empresas, assess. fiscal, trabalhis-
ta, contábil, MEI. Tel.: (11) 2989-4731  
MÁRCIA - mdr.ass@uol.com.br

CONSULTORIA: des. e implantação de 
plano de mkt c/ CRM, foco em identi-
ficação e man. clientes. 
Tel.: (11 ) 3439-7945 / 7036-4956
FAGNER - fagnermkt@hotmail.com

MELHORIA: de resultado, recupera-
ção empresa, planejamento financei-
ro, custo, formação preço, fluxo caixa, 
consult. Tel.: (11) 3584-7911
diretoria@audint.com.br
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O Sebrae-SP não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço publicitário.
O anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

Classificados

INVENTOS

METAL MECÂNICO

OFERTA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS

ORGANIZACIONAL

LOGÍSTICA AUTOMOTIVO: auto center, pneu e 
som, amortecedores, escapamentos 
especiais, suspensão, catalisadores, 
alinhamento, balanceamento e solda. 
Tel.: (11) 5841-0629. 

GERADOR: carregador rádio frequencial, 
com pedido de patente. Procuro empresa 
interessada em desenvolver protótipo e 
testes.TEREZA - tm@terezamiguel.com.br

ABERTURA: alteração, encerramento, 
folha de pagamento. 
Tel.: (11) 2751-8376 - MAURICIO
www.contabilidadealvorada.com.br
contato@contabilidadealvorada.com.br

MÉDICO-HOSPITALAR

MARCAS E PATENTES

OFERTA DE MÁQUINA E 
EQUIPAMENTO USADO

PADARIA: fornos, pingadeira, masseira,  
carrinhos, bandejas, seladora, funil,  
balança e geladeira.  
Tel.: (19)9206 3288 - CLERES
cleres.resende@hotmail.com

FUNDIÇÃO: maquinário para bijute-
rias, banhos e afins. Injetora de zamak 
e prestação de serviços. 
Tel.: (11) 4701-1703 - DAVID
david.20115@hotmail.com

AMPLA: elevadores industriais para  
supermercados, industrias e comér-
cio, atendemos todo o Brasil. 
Tel.: (11) 2279-9200 / 2438-6346
www.amplaelevadores.com.br
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Classificados

PLÁSTICO E BORRACHA

PROCURA REPRESENTANTES

EMBALAGENS: em vacum forming, blis-
ters, berços, clanshell, maletas e moldes.
Tel.: (11) 2605-2511 / 9822-8427
VALDIR - valdir-moldavac@hotmail.com

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

NEGÓCIO: de sustentabilidade-sócio p/ 
prog. ensino ambiental sustentável p/ edu-
cação pública, privada e empresas.
Tel.:(11)3867-7500/8422-1577
francapi@gmail.com

SOCIEDADE

SÓCIO: programa ensino ambiental sus-
tentável-20 títulos, 30 produtos, negócio 
p/Educação Pública Privada e Empresas. 
Tel.: (11)3867-7500 8422-1577
francapi@gmail.com

MEIO AMBIENTE:  negócio inovador e 
impactante, baixo investimento e alto 
retorno, busco sócio de capital. Tel.: 
(11)8185.8821 -8013.3769 – ORLANDO

TRANSPORTE

você quer
iniciar um
negócio?
O SEBRAE-SP apresenta 
ferramentas para auxiliar 
você a iniciar seu próprio 
negócio, desde a elaboração 
de um plano de viabilidade, 
até a análise dos fatores que 
influenciam na decisão do 
início de um negócio.

você quer
melhorar Sua
empreSa?
O SEBRAE-SP dispõe de soluções 
de gestão empresarial para tornar seu 
negócio mais rentável e competitivo. 
São cursos, palestras, oficinas,  
programas, consultorias e outros  
produtos disponíveis para você.

o SeBrae-Sp é pra você.
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Exportação também é para os pequenos negócios
Parece difícil, mas não é. Exportar 
é muito mais fácil e barato do que 
se pensa. Que o digam Renato 
Pisani e Ivan Santanna, proprietá-
rios da Tirante A, empresa de São 
José dos Campos, no interior de 
São Paulo, que produz um equi-
pamento que auxilia a prática de 
voo livre, funcionando como um 
computador de bordo.

Há dois anos sendo vendida para 
mercados europeus, o empresário 
Pisani afirma que, atualmente, 
10% da produção é exportada – a 
intenção do empresário é aumentar 
para 50% nos meses de verão, 
quando a procura pelo esporte 
aumenta – e têm um custo de 1,6%, 
quando vendidos dez produtos. À 

medida que negocia mais unidades, 
o custo reduz ainda mais.

“O equipamento é pequeno, leve 
e de alto valor agregado. Por 
isso, usamos o Exporta Fácil, dos 
Correios. Funciona muito bem e 
o produto costuma chegar em 13 
dias a um custo baixo. Eu conse-
guiria fazê-lo chegar em menos 
dias, mas o custo aumentaria muito 
e não vale a pena”, diz Pisani.

Além do custo, a facilidade é outro 
diferencial. “É como mandar um 

Sedex. É simples, eu preciso apenas 
gerar documentos para venda do 
produto no mercado externo, que 
incluem diversas informações obri-
gatórias. Por isso, é importante que 
os empresários se preparem antes 
de iniciar a exportação. O Sebrae 
oferece uma série de produtos e tem 
consultoria especializada que ajuda 
o empreendedor neste processo”, 
aconselha o empresário.

Dentro da etapa de preparação, 
é importante fazer uma análise 
do mercado para o qual se quer 

vender, para verificar se há 
demanda por aquele produto e se 
há necessidade de adequações. 
“O empresário precisa conhecer 
as questões legais de comerciali-
zação, tanto as de saída do Brasil, 
quanto as de entrada no outro 
país, as barreiras, os preços, entre 
outros aspectos”, orienta Rose 
Estácio, consultora do Sebrae-SP.

A pesquisa de mercado pode ser 
feita pela internet e sem custos. “A 
internet acabou com a burocracia de 
quem deseja se lançar no mercado 
internacional”, afirma a consultora.

É importante também estar com as 
obrigações legais da empresa em dia 
e observar a exportação como uma 
opção de negócio. “Assim, e com os 
benefícios fiscais que o empresário 
encontra, ele mantém os negócios 
aquecidos mesmo com eventuais 
oscilações da economia, seja interna 
ou externa,” completa Rose.

Gestão

DICAS

Esteja com as obrigações legais 
da empresa em dia.

Estude o mercado internacional 
com o qual deseja negociar.

Tenha certeza de que pode 
atender à demanda.

Fique atento às documentações 
exigidas e a questões como 
controle de qualidade, emba-
lagem, rotulagem e marcação 
de volumes.

Negocie prazos e condições de 
pagamento

Veja os produtos do Sebrae-SP que o auxiliam no processo de exportação: 

Palestra – Exportação: Roteiro e Ferramenta: Dá ao participante 
o conhecimento do cenário de exportação. 
Palestra – Exportação: Formação de Preços para MPEs: Ajuda o 
empreendedor e calcular o preço do produto. 
Sebrae Mais – Gestão Financeira: Busca orientar o desenvolvi-
mento de uma gestão financeira eficiente na empresa. 
Consultorias especializadas em Comércio Exterior: agende gratui-
tamente pelo 0800 570 0800 ou pelo http://sebr.ae/sp/55784

Passo a passo da exportação:

1. Prepare a empresa. Registre-a 
como exportador junto à Receita 
Federal (www.receita.fazenda.
gov.br), no Siscomex.
2. Selecione um canal para a 
exportação dos produtos que, 
se não for direta, poderá ser 
por meio de trading companies, 
empresas comerciais exporta-
doras, etc.
3. Identifique os mercados. Esta-
beleça contato com compradores 
e ofereça todas as informações 
possíveis sobre seu produto.
4. Analise o mercado para avaliar 
a viabilidade da exportação, veri-
fique os preços praticados, as 
diferenças cambiais, o nível de 
demanda, etc.
5. Providencie a documentação 
necessária.

Os sócios Renato Pisani e Ivan Santanna se prepararam antes de iniciar a exportação  
do equipamento que auxilia a prática de voo livre e já planejam expandir mercado

Uma empresa para cada 17 habitantes

Hoje, o Estado de São Paulo possui 22 habitantes para cada micro e pequena empresa, enquanto 
os EUA têm 10 habitantes para cada MPE, a Itália tem 15, e a Espanha, 17. A expectativa é que 
em 2020, de acordo com o estudo do Sebrae-SP, São Paulo tenha 17 habitantes para cada MPE, 
aproximando-se da taxa atual de países mais empreendedores.
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Qualidade

A importância da qualidade na      competitividade dos negócios
Se, na sua empresa, qualidade é 
vista como algo limitado a produtos 
ou serviços e no atendimento ao 
cliente, está na hora de rever seus 
conceitos. Cada vez mais, micro 
e pequenas empresas aderem ao 
conceito de Qualidade Total, e com 
bons resultados. 

Nascido no Japão na década de 
1960, a prática inclui processos 
simples, como organização e 
limpeza do ambiente de trabalho. 
Aliada a essas ações, há uma 
mudança comportamental no 
ambiente do negócio. É uma 
mudança de cultura que busca 

a qualidade e a satisfação em 
todos os processos, da ideia do 
produto ou serviço ao relaciona-
mento com o cliente.

Em geral, o conceito de Qualidade 
Total inclui algumas diretrizes: 
satisfação dos clientes, gestão 
participativa, desenvolvimento de 
competências, propósitos perenes, 
aperfeiçoamento contínuo, dele-
gação de funções e responsa-
bilidades, processos geridos 
detalhadamente, compartilha-
mento de informações, eliminação 
de erros e garantia da qualidade 
como um todo. Juntas, essas 

diretrizes devem ser incorporadas 
em todos os processos, medidas e 
avaliadas constantemente.

No Japão, onde a Qualidade Total 
é adotada quase que nacional-
mente, os resultados são notá-
veis. No Brasil, os colaboradores 
dão, em média, cinco suges-
tões anuais em seus ambientes 
e processos de trabalho, contra 
90 dos japoneses. Os resultados 
são nítidos na qualidade: duas 
em cada 100 peças fabricadas 
no Brasil precisam de assistência 
técnica e 25 em cada 1 mil são 
defeituosas. No Japão, apenas 

uma em cada 1 mil precisam 
de assistência e uma em cada 
10 mil apresentam defeito. 

Para o consultor do Sebrae-SP 
Julio Alencar, essa diferença 
tem origem no ambiente de 
trabalho. “O ambiente organi-
zacional eficiente e harmonioso 
depende fundamentalmente 
das pessoas”, afirma. “Cabe ao 
empresário inspirar cada funcio-
nário a empregar um alto padrão 
de qualidade pessoal. Os funcio-
nários devem perceber que não é 
apenas a empresa que se bene-
ficia, mas todos”, completa.

População empreendedora

Os empreendedores do Estado, formalizados ou não, podem ser segmentados em empreende-
dores que trabalham com empregados (empregadores) e empreendedores por conta própria 
(sem empregados). De acordo com dados do IBGE, há 1,1 milhão de empregadores no Estado de 
São Paulo (2009) e 3,3 milhões de trabalhadores por conta própria. De acordo com a pesquisa do 
Sebrae-SP, em 2020 espera-se 1,5 milhão de empregadores e 3,7 milhões de empreendedores 
por conta própria no Estado.

Cinco passos básicos

A filosofia em torno da Qualidade Total pode 
ser resumida nos 5 S. Do japonês, esses Ss signi-
ficam organização (seiton), senso se utilização 
(seiri), limpeza (seizo), zelar pela saúde (seiketsu) 
e disciplina (shitsuke). 
 
O primeiro refere-se literalmente à arrumação, 
em deixar tudo em seu devido lugar. Diz 
respeito a evitar o desnecessário e supérfluo, 
que deve ser repassado a quem possa fazer uso 
ou simplesmente descartado para dar lugar ao 
que é novo ou realmente utilizado.
  
“Ao se remover prateleiras e pilhas mal orga-
nizadas de sobras de materiais, equipamentos 
fora de uso ou de utilização esporádica, libera- 
se um espaço precioso, onde pode ser insta-
lado um equipamento ou uma bancada produ-
tiva”, explica o consultor. “Além disso, o fluxo 
de movimentação torna-se mais ágil quando se 
eliminam os obstáculos no caminho”.

Uma vez organizado e descartado o que não 
tem utilidade, é hora de limpar o local de 
trabalho. Já o quarto S envolve tanto a manu-
tenção da saúde e higiene quanto a padroni-
zação dos processos, produtos e serviços. Essa é 
uma das etapas mais difíceis, já que implica em 
uma mudança cultural na empresa. 

A parte de limpeza corresponde ao asseio dos 
próprios funcionários, com hábitos mais sadios 

quanto à aparência e à higiene pessoal. Com a 
padronização, garante-se não só a segurança 
dos funcionários, mas o melhor controle da 
qualidade dos resultados também. 

Nessas quatro etapas, é importante manter em 
mente os cuidados com a integridade física de 
todos os que trabalham na empresa. “Condições 
de iluminação, ventilação, postura física, entre 
outros, alteram tanto a qualidade do trabalho 
quanto a produtividade”, alerta o consultor do 
Sebrae-SP.
 
A última etapa do 5 S é fundamental para o 
sucesso de todo o processo. Corresponde ao 
comprometimento pessoal de cada sócio e 
funcionário com os padrões éticos, morais e 
técnicos. Nesta hora, o reconhecimento das 
conquistas é fundamental. “Os esforços e 
desempenho dos funcionários determinam 
a percepção que o cliente e que eles mesmos 
têm sobre a qualidade da empresa”, finaliza 
Julio Alencar.

  O
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Candidatos a empresários

O Sebrae-SP estima que atualmente existam cerca de 650 mil candidatos a empreen-
dedor – pessoas com intenção de iniciar um empreendimento no período de um ano. Em 
2020, projeta-se a existência de 787 mil candidatos. Assim, estima-se que, atualmente, a 
população empreendedora do Estado de São Paulo é da ordem de 5 milhões de pessoas, 
devendo chegar a 6 milhões em 2020.

A importância da qualidade na      competitividade dos negócios

Qualidade

A empresária Raquel Cruz vê de 
perto os resultados gerados com a 
implantação da Qualidade Total. Há 
dois anos, ela participou do curso do 
Sebrae-SP sobre o tema e, ao longo 
dos estudos, foi adotando as práticas 
dentro da Feitiços Aromáticos, sua 
indústria de cosméticos.

“Comecei o curso quando estava me 
preparando para mudar a empresa de 
local. Logo de cara tive uma economia 
enorme”, afirma. “Começamos 
fazendo a limpeza da fábrica, descar-
tando o que não era necessário. Isso 
economizou metade do custo que eu 
teria com a mudança”, lembra.

Em cada módulo do curso Raquel 
envolveu um funcionário. Neste 
processo, a disseminação da infor-
mação foi fundamental. “Cada 
funcionário que participava se 
comprometia a voltar para a fábrica 
e repassar as informações aos outros 
colaboradores. Isso foi importante 
para mudar a mentalidade de todos, 
inclusive minha”, comemora.

Hoje, a Feitiços Aromáticos possui 
20 funcionários, todos comprome-
tidos com a qualidade. Há reuniões 
mensais dentro da indústria, as 
decisões são registradas em ata 
pelos próprios funcionários e disse-
minadas a todos. 

Há, também, um comitê de quali-
dade na empresa, que envolve um 
funcionário de cada setor, e que, 
além de pensar nas mudanças neces-
sárias, toma as providências para 
que elas aconteçam rapidamente.

“A implantação desse sistema 
garante a qualidade em todas as 
etapas”, ressalta Raquel. “Começa 
desde a contratação de um funcio-
nário, que, assim que chega, já 
tem acesso ao passo a passo de 
todos os processos que estão 
formatados e registrados. E se 
estende até o cliente, que recebe 
produtos padronizados, de quali-
dade, e é sempre bem atendido. A 
alta qualidade é o nosso padrão”, 
finaliza a empresária.

DICAS

Conheça os produtos e serviços oferecidos pelo Sebrae-SP para você 
conquistar a qualidade total de seu negócio:
 
Palestras: 

Qualidade no relacionamento com o cliente: Mostra ao empre-
sário a importância do relacionamento com o cliente e as formas 
de estabelecer estratégias para construir e manter um melhor 
resultado. Saiba mais em: http://sebr.ae/sp/Xo8b7

Sensibilização para organização e limpeza: Oferece ao partici-
pante condições para o melhor planejamento de seu negócio, por 
meio de ferramentas de organização da empresa. Saiba mais em: 
http://sebr.ae/sp/Wr47B

 
Sebrae Mais – Gestão da Qualidade: Possibilita aos empresários a 
implementação de um sistema de Gestão da Qualidade na empresa, de 
maneira a promover alterações em toda a estrutura do negócio. Saiba 
mais em: http://sebr.ae/sp/j6M2L
 
Curso – Alavancagem Tecnológica: Capacita o empresário a promover 
melhorias nos processos, de maneira a aumentar a produtividade, 
reduzir custos, tempo de produção e ampliar a competitividade. Saiba 
mais em: http://sebr.ae/sp/y2YLb
 
Ensino a distância – Qualidade máxima no atendimento ao cliente:  
Alerta os empreendedores sobre como o mau atendimento pode atra-
palhar seu negócio e demonstra que é fácil corrigir os problemas. Saiba 
mais em: http://sebr.ae/sp/83098

Comprometa-se com os padrões éticos, morais e técnicos definidos e 
compartilhe as vitórias com seus colaboradores.

Mantenha e estimule em seus funcionários a manutenção da saúde e 
higiene, cuidando também das condições do ambiente de trabalho.

Evite o desnecessário e supérfluo, passe adiante ou descarte para dar lugar 
ao que é novo ou realmente utilizado.

Inspire seus funcionários a empregarem um alto padrão de qualidade 
pessoal. Mostre a eles que os benefícios são para todos.

Raquel e sua equipe compartilham os resultados de trabalhar com qualidade

Resultados garantidos
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06/03
Último dia para pagamento dos salários relativos a 
fevereiro.

07/03
Último dia para recolhimento da contribuição FGTS e 
para encaminhar ao Ministério do Trabalho a relação de 
admissões, transferências e demissões de empregados. 
Ambos referentes ao mês de fevereiro de 2012.

15/03
Último dia para pagamento do ICMS devido pelas 
empresas optantes pelo Simples Nacional, referente 
à diferença da carga tributária na aquisição de 
produtos de outros estados, e para o recolhimento 
das contribuições dos empregados domésticos e 
contribuintes individuais referentes a fevereiro.

20/03
Data final para recolhimento da contribuição 
previdenciária das pessoas jurídicas e produtores 
rurais, calculada sobre o total da folha de pagamento, 
do pró-labore retido dos sócios, pagamento a 
autônomos e do valor retido dos empregados; para 
o pagamento do DAS pelo empreendedor individual 
(EI); para a entrega, contra-recibo, da cópia da GPS 
ao sindicato representativo da categoria profissional; 
e para o pagamento unificado dos tributos devidos 
pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Todos 
relativos ao mês de fevereiro.

23/03
Último dia para recolhimentos das contribuições:

PIS/Pasep
Código Darf:
PIS - Folha de Pagamento: 8301
PIS - Faturamento: 8109

Alíquotas:
Lucro presumido – 0,65%
Folha de pagamento – 1%

PIS/Pasep não cumulativo
Código Darf: 6912
Alíquota: 1,65%.

Cofins Faturamento
Código Darf: 2172
Alíquota: 3%.

Cofins não cumulativo
Código Darf: 5856
Alíquota: 7,6%.

30/03
Data final para o pagamento do Imposto de Renda 
devido pelas empresas optantes pelo Simples 
Nacional, incidente sobre os lucros obtidos na 
alienação de ativos no mês de fevereiro; para a 
entrega da DES, relativa ao mês de janeiro, pelos 
prestadores, tomadores ou intermediários de 
serviços tributados pelo ISS; e para a entrega da 
DASN-Simples Nacional relativa aos fatos geradores 
de 2011 pelas empresas optantes pelo Simples.

Agenda
de Tributos

Entrevista

Rede Black Dog crescerá três vezes até o fim de 2012

Fazer o que gosta é um dos principais cami-
nhos para alcançar o sucesso em qualquer ativi-
dade. Leandro Neves, diretor-presidente da rede 
Black Dog, segue esta receita ao pé da letra. 
 
Da compra do carrinho do popular “dogão” 
para uma rede de sete lojas – número que deve 
triplicar até o final de 2012 – lá se vão alguns anos. 
 
Nenhum obstáculo foi suficiente para que ele 
desistisse. Nesta entrevista para o Jornal de 
Negócios, o empresário conta como começou e 
a importância de conhecer e controlar todas as 
etapas do processo de gestão de uma empresa.
 
Jornal de Negócios – Como surgiu a ideia de 
montar a Black Dog?
Leandro Neves – Eu sempre gostei de comer hot 
dog e fui cliente de uma barraca diferenciada 
no centro da cidade. O dono havia conquistado 
alguns patrimônios e eu decidi montar a minha 
barraca, aos 19 anos – era localizada na Vila Santa 
Catarina, próximo ao aeroporto de Congonhas.
 
JN – Quais foram seus principais obstáculos? 
LN – Quando comecei, tive problemas com 
a fiscalização e por isso decidi abrir a loja. 
Mas as maiores lições vieram da transição 
de loja para franquia. Não entender do 
assunto, querer fazer tudo, más contrata-
ções, falta de conhecimento, falta de admi-
nistração, falta de planejamento... Tudo isso 
me custou um bom dinheiro. Para mudar este 
rumo, me formei em um curso de Gestão 
Empreendedora, retirei alguns franqueados e 

fechei loja improdutiva. De 16 unidades cheguei 
às sete atuais.

JN – Como deu a volta por cima?
LN – Estou dando, depois de saldar minhas dívidas 
e reestruturar o negócio. Agora vou fazer o que 
aprendi: empreender. Vou inaugurar uma loja em 
Salvador e estou em processo para abrir de três 
a quatro novas lojas próprias, além de viabilizar 
outras franquias. No mínimo, vamos triplicar a 
rede até o final desse ano.

JN – Como consegue gerenciar todos os pontos 
importantes?
LN – Estou implantando um sistema de gestão 
de franquias, que me dará uma visão global do 
negócio. Além disso, delego o administrativo e o 
operacional, sem deixar de estar de olho no resul-
tado de cada um deles. Cuido da expansão e do 
canal de reclamações da internet. 
 
JN – Que erro que não cometeria novamente?
LN – Assumir negócios sem conhecer como 
funciona sua operação. 
 
JN – Três conselhos para alguém que está 
pensando na expansão de sua empresa. 
LN – 1. Não desista. 
2. Entenda o seu negócio e o mercado e se 
escute também. 
3. Não fique pensando, faça acontecer; somente 
suas ações irão gerar resultados. 
4. Se puder dar mais um, diria para o empreen-
dedor não procurar culpados. Olhe para si e veja 
o que não está fazendo direito. 

Mulheres empreendem mais

De acordo com o estudo do Sebrae-SP, a perspectiva é que a participação da mulher na 
População Economicamente Ativa (PEA) do Estado cresça até 2020, saindo da taxa atual de 45% 
para 49%. Já o número de mulheres à frente de empreendimentos tende a crescer de forma 
mais expressiva: mantido o ritmo de crescimento dos últimos anos, a participação das mulheres 
como empresárias com empregados deverá passar de 31%, em 2009, para 42%, em 2020. Para o 
mesmo período, a participação das mulheres que trabalham por conta própria deverá crescer de 
38% para 47%. Confira detalhes do estudo em http://sebr.ae/sp/Qt3p9 

Leandro Neves 
conta sua trajetória 
e fala sobre 
a importância 
de conhecer 
e controlar todas 
as etapas do processo 
de gestão da empresa


