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Economia

Mais de 5 milhões de pequenas
empresas estão com dívidas atrasadas

Março de 2018 contabilizou 5,034 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras com dívidas
atrasadas e registrou um novo recorde histórico, segundo estudo da Serasa Experian

Atividade
econômica
cresceu 0,46%
em abril

Depois de três meses de
queda, a atividade econômica
registrou crescimento em abril.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br),
dessazonalizado (ajustado para
o período), apresentou crescimento de 0,46%, de acordo com
dados divulgados na sexta-feira
(15). Na comparação com o
mesmo mês de 2017 (sem
ajuste para o período), houve
crescimento de 3,7%.
No ano, a expansão chegou
a 1,55%. Em 12 meses, o crescimento ficou em 1,52%. De
acordo com os dados revisados,
houve queda de 0,67%, janeiro,
de 0,04%, em fevereiro e de
0,51%, em março. O IBC-Br é
uma forma de avaliar a evolução
da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas
decisões sobre a taxa básica de
juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador
foi criado pelo BC para tentar
antecipar, por aproximação, a
evolução da atividade econômica. Mas o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas produzidas no país), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) (ABr).

m líder que se preocupa, de verdade, em
motivar e dar melhores
condições de trabalho a seus
colaboradores, tanto em relação aos benefícios materiais
quanto aos emocionais, recebe
como contrapartida dedicação
e comprometimento.
Além disso, a relação com
o chefe imediato é o que vai
definir o tempo que as pessoas
vão permanecer na empresa, o
nível de comprometimento e a
produtividade. Profissionais de
alta performance respeitam e
admiram a fórmula: honestidade intelectual + senso de
justiça, que acabam gerando
autoridade moral. Por isso, o
líder com genuína autoridade
moral, gera maior comprometimento e dedicação por parte
dos colaboradores, independentemente de seu estilo de
liderança.
Excelentes gestores sabem
que precisam entender o funcionamento do mapa mental
de todo subordinado para
aproveitar o que cada um tem
de melhor. Para que o relacionamento chefe/subordinado
seja cada vez mais produtivo,
é preciso analisar os fatores
que motivam as pessoas para,
dentro do possível, atender
suas necessidades materiais
e psicológicas.
Cinco motivadores para oferecer aos subordinados:
1. Dinheiro - Está relacionado aos mecanismos de recompensa monetária. Aí entra o
básico, como salário fixo, fundo
de garantia, décimo terceiro
salário, férias remuneradas, e
valores extras que podem ser
proporcionados com base em
produtividade, como bônus,
salários extras, porcentagem
do lucro;
2. Proteção/segurança Tem relação com estabilidade

U
A inadimplência começa a reverter um ciclo de altas sucessivas e tende a se estabilizar.

presas a colocarem suas contas
em dia, a fim de retomarem o
uso do crédito para financiar o
crescimento de suas atividades.
O estudo também apontou
como a inadimplência se comportou nos diversos setores do

mercado. Entre os 5,034 milhões
de CNPJs dos micros e pequenos
empreendimentos com dívidas
atrasadas, o setor de serviços
ficou na dianteira, com 46,0%
do total, seguido pelo comércio
(44,9%) e pela indústria (8,7%).

O Sudeste permanece com o
maior percentual de MPEs no
vermelho, 54,1% do total. Aparecem na sequência Nordeste
(16,2%), Sul (15,8%), Centro-Oeste (8,7%) e Norte (5,2%)
- (Serasa Experian).

ANP e Cade criam grupo para
analisar mercado de combustíveis
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) criaram um grupo de trabalho
para estudar mudanças no
mercado de combustíveis
do país. Os órgãos vão atuar
em conjunto no âmbito do
Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência. Em nota,
informaram que o objetivo do
grupo é analisar a estrutura
do mercado de combustíveis,
avaliar a implementação das
medidas propostas pelo Cade
para repensar o setor de combustíveis e a possibilidade da
adoção permanente das medidas regulatórias excepcionais
apresentadas pela ANP.
Também é intenção do grupo promover a concorrência
como instrumento para elevar
a competitividade e a inovação na economia brasileira.
Em meio à paralisação de
caminhoneiros autônomos,
no último mês, que afetou
o abastecimento em várias
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As empresas têm
cinco motivadores
para oferecer aos
subordinados

Arquivo/ABr

a comparação com
março de 2017, quando
4,622 milhões de companhias desse porte estavam
inadimplentes, o índice teve
crescimento de 8,9%. Na relação com fevereiro de 2018
(5,025 milhões), apesar da leve
alta de 0,2%, foi identificada a
menor variação mensal entre
as observadas nos últimos 10
meses.
Na avaliação dos economistas
da Serasa Experian, os dados
sinalizam que a inadimplência
no segmento começa a reverter
um ciclo de altas sucessivas e
tende a se estabilizar. As taxas
de juros, mantidas em patamares reduzidos, constituem um
incentivo à busca por oportunidades de renegociação – a
exemplo do Serasa Recupera
PJ (www.serasarecupera.com.
br) – que estimulam essas em-

Motive seus colaboradores
para ter uma empresa
mais eficiente

Grupo de trabalho estudará mudanças no mercado de
combustíveis do país.

partes do país, os órgão já haviam anunciado que estudariam
medidas para a regulação do
setor de combustíveis, como a
criação desse grupo de trabalho.
Na ocasião, o Cade divulgou
um estudo com nove propostas
para aumentar a concorrência
no setor de combustíveis como
forma de reduzir os preços ao
consumidor final. As sugestões
envolvem questões regulatórias,

estrutura tributária e outras
alterações institucionais de
caráter geral. A portaria que
cria o grupo foi assinada na
quinta-feira (14) pelo presidente do Cade, Alexandre
Barreto, e pelo diretor-geral da
ANP, Décio Oddone. A partir da
primeira reunião, o grupo tem
prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável
por mais 90 dias (ABr).

Queda nas vendas do setor de serviços

As paralisações de maio e a carência de investimentos mantêm as expectativas do setor do comércio no
campo negativo e a Confederação Nacional do Comércio (CNC), em consequência, projeta queda de 0,5%
no volume de receitas do setor, no fechamento do ano.
Na avaliação da entidade, ainda não é possível confirmar
o início do processo de recuperação do nível de atividade
nos serviços, mesmo porque nos quatro primeiros meses

do ano, o setor acumulou retração de 0,6% ante o mesmo
período de 2017, queda inferior àquela percebida nos
mesmos períodos dos três últimos anos. Dentre as atividades que compõem o setor produtivo, as de serviços são
as com maior dificuldade em recuperar o crescimento.
Além do fraco nível geral de atividade econômica interna,
a carência de investimentos, ainda se coloca como um
obstáculo à recuperação das atividades (ABr).

do emprego, regras claras e
bom ambiente de trabalho. Há
pessoas que preferem salário
fixo e garantido em detrimento
de uma remuneração variável
que poderia ser maior. Elas
gostariam do extra, mas não da
insegurança que acarretaria;
3. Aprendizado - Equipes enxutas são verdadeiras
escolas se o esforço for bem
direcionado, pois o profissional
pode aprender um pouco de
tudo informalmente durante o
expediente. Se o colaborador
deseja aprendizado intenso,
ofereça a ele os melhores treinamentos que puder bancar,
além de ensinar pessoalmente
o que você faz melhor, pois líderes bem-sucedidos têm uma
maneira especial de executar
algumas tarefas com um estilo
peculiar;
4. Reconhecimento - Trata-se da forma como o gestor
proporciona aprovação social
ao indivíduo: elogios públicos,
promoções e incentivos. Se o
indivíduo valoriza esse motivador, faça elogios (desde
que sinceros) em público e
aumente suas responsabilidades, visando transformá-lo em
alguém admirado e competente no que faz;
5. Autorrealização - Em
equipes enxutas, é comum o
profissional participar de todas
as etapas de um novo projeto,
do início ao fim. A grande
vantagem é que ele pode acompanhar, quase diariamente,
os resultados de seu esforço
e, quando necessário, fazer
ajustes e melhorias imediatas.
Diante desses pontos, o mais
importante é entender que
a boa empresa é aquela em
que esforço, dedicação e bons
resultados são recompensados
de maneira proporcional aos
méritos de cada um.
(*) - É consultor em Gestão de
Pessoas e autor do recém-lançado
“Gente de Resultados – Manual
prático para formar e liderar equipes
enxutas de alta performance”, da
Editora Planeta.

Saques do PIS/Pasep contribuirão para economia

A decisão do governo federal de
liberar o saque das contas inativas
do PIS/Pasep para quem tem direito
ao benefício é positiva para o comércio do Rio de Janeiro e ajudará a
movimentar a economia do estado,
segundo a Fecomércio RJ. Em nota, a
entidade avalia que a decisão deverá
injetar R$ 39,3 bilhões referentes aos
programas e beneficiará 28,7 milhões
de trabalhadores em todo o país.
Para a Fecomércio, a liberação
de recursos tende a melhorar as
estimativas de crescimento proje-

tados pela entidade para o segundo
semestre do ano. “A medida ajudará
a movimentar a economia do estado
do Rio, assim como aconteceu com
a liberação do saque das contas
inativas do FGTS no último ano,
cujos volumes chegaram a R$ 44,3
bilhões em todo o país”. Segundo a
Fecomércio, o montante liberado
para o PIS/Pasep é quase o mesmo
pago pelo FGTS, e corresponde a
2,5% do faturamento anual do comércio varejista brasileiro, de cerca
de R$ 1,6 trilhão.

capazes de atender às necessidades de instituições financeiras e de
vários outros segmentos. Os destaques foram o scanner Alaris S2080W
e a ferramenta de captura Alaris Info Input Solution. Trabalhando em
conjunto, os equipamentos são capazes de proporcionar para mais de
10 usuários um processo de digitalização de qualidade e uma integração
com as principais ferramentas de gestão eletrônica de documentos e de
gestão de conteúdo empresarial do mercado. Para saber mais, acesse
(www.kodakalaris.com/go/IMnews).

A - Mobilidade na Baixada
A concessionária Ecovias realizará estudos para a elaboração de projetos de obras para melhorar a mobilidade urbana na Baixada Santista. O
governador Márcio França assina autorizações para que a concessionária
elabore os projetos de implantação de ponte entre Santos e Guarujá,
que incluem a Fase 2 da Nova Entrada de Santos, e de melhorias na
Rodovia dos Imigrantes (SP-160) na altura do trecho urbano de São
Vicente. Os estudos serão acompanhados pela Agência de Transporte
do Estado, responsável pela fiscalização e gerenciamento dos contratos
de concessão. A Agência Reguladora irá analisar os projetos e verificar
a viabilidade de sua execução pelo contrato de concessão.

B - Estande Coletivo
Durante os dias 19 e 20 de setembro acontece no Expo Center Norte, a 5ª
edição da in-cosmetics – feira voltada para os fornecedores de matérias-primas para os setores de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. O
evento, que tem como proposta ser a plataforma de exposição de inovações
tecnológicas e de matérias-primas, trará também as tendências e oportunidades dentro do cenário latino americano. A Câmara Brasil-Alemanha
organiza um pavilhão na feira, com capacidade para até 6 empresas alemãs
divulgarem seus produtos para um amplo público, em um espaço moderno
e confortável, destinado ao fortalecimento da presença alemã na feira.
Mais informações tel. (11) 5187-5108, ou e-mail: (comex@ahkbrasil.com).

C - Copidesque e Revisor
A Universidade do Livro, da Fundação Editora da Unesp, oferece aos
profissionais que trabalham com o texto a oportunidade de se atualizarem
com o curso presencial ‘Preparação e revisão: o trabalho com o texto’.
Dentre os assuntos abordados estão o trabalho do preparador de textos/
copidesque e sua prática dentro de uma editora, as técnicas desenvolvidas
no copidesque e na revisão de provas, a padronização e uniformização
de critérios editoriais e os limites de intervenção do copidesque e do
revisor visando ao aprimoramento do texto. As aulas acontecem entre
os próximos dias 19 e 22, das 18h30 às 21h30. Outras informações: tel.
(11) 3242-9555; ramais 502 e 503. E-mail: (unil@editora.unesp.br).

D - Crescimento Exponencial
Para Yuri Van Geest, co-fundador da plataforma educacional SingularityU

Holanda e co-autor do livro Organizações Exponenciais, o fato comum entre
empresas que tiveram crescimento exponencial [superior a dez vezes em
um período de quatro anos] é a coragem de investir em algo radicalmente
novo baseado em inteligência de informação. Nessa categoria, se encaixam Uber, Nubank, Waze, GE e Amazon. Van Geest estará na Amcham
amanhã (20), como convidado especial do ‘CxO Fórum – Organizações
Exponenciais e o papel da liderança’ a partir das 8h30, para compartilhar
suas conclusões sobre tendências organizacionais e tecnológicas abertas
pelas organizações exponenciais (ExO). Outras informações: (https://
www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=3267).

E - Hackathon da Serasa
Até o dia 27 de julho estão abertas as inscrições para o hackathon
Experiance Jam, da Serasa Experian, que acontece em São Carlos, nos
dias 18 e 19 de agosto. As premiações totalizam R$ 40 mil reais, sendo
R$ 10 mil reais para cada um dos quatro desafios. Os times formados
devem conter de três a 10 participantes, e são indicados ao menos dois
desenvolvedores e um designer de UX na composição da equipe. Os
participantes podem se inscrever para a maratona tecnológica individualmente ou em equipes pelo site (www.ej5.com.br), basta preencher
o formulário online, ler e aceitar o regulamento.

F - Grama para Estádios
A Barenbrug é a única empresa holandesa a produzir sementes de grama
para seis estádios na Copa do Mundo da Rússia. Foram usadas para os
campos em Samara, Ekaterinburg, Moscou, Kazan, Sochi e São Petersburgo. Também foram utilizadas em campos de vários locais de treinamento,
inclusive para as equipes da Bélgica, Inglaterra, França e Coréia do Sul.
As sementes Barenbrug foram escolhidas devido aos seus benefícios
tecnológicos, considerados os mais avançados do mundo e capazes de
suportar as diferenças extremas do clima na Rússia. No Brasil, a Barenbrug
é especializada no melhoramento genético, na produção e no tratamento
de sementes forrageiras Mais informações: (www.barenbrug.com.br).

G - Captura da Informação
A Alaris, uma empresa Kodak Alaris, marcou presença na 28ª edição do
maior congresso de TI para o setor financeiro, o Ciab Febraban. No evento,
a empresa apresentou sua expertise em prover modernos equipamentos

H - Projetos Inovadores
A Associação Comercial de Jundiaí recebe, até o próximo dia 25, as
inscrições para o 1º Pitch Startup ACE Jundiaí. O prêmio para o 1º lugar
é o valor de R$ 10 mil além de seis meses de coworking. Pitch é uma
apresentação curta, geralmente de três a cinco minutos, usada para
empreendedores “venderem” seus projetos, de maneira clara, objetiva
e impactante, a possíveis investidores. Foi durante um pitch que a
americana Buzzfeed, de mídia digital, conseguiu levantar a quantia de
U$ 240 milhões. O mesmo ocorreu com a Ynovação, que conquistou um
investimento de R$ 80 mil durante uma apresentação de seis minutos
realizada na Virada Empreendedora de 2013. O formulário para inscrição
e o regulamento estão em: (https://www.sympla.com.br/1-pitch-startup-ace-jundiai__302532).

I - Triturador de Galhos
Quando galhos de árvores estão encostando na rede elétrica e podem
ocasionar a interrupção no fornecimento de energia, a Eletropaulo realiza a poda. E, para aperfeiçoar a última etapa desse ciclo, a Eletropaulo
investe R$ 9,6 milhões na aquisição de 28 veículos trituradores para
reciclar os resíduos de podas de árvores, como galhos e folhas. Treze
deles já foram incorporados à frota e outros 15 equipamentos chegarão
no segundo semestre. Acoplado a um caminhão basculante, o triturador
tem a finalidade de otimizar o recolhimento dos galhos resultantes das
podas, de modo a executar o serviço com maior agilidade. A capacidade
de transporte deste veículo equivale a cerca de 27 vezes o número de
viagens necessárias utilizando veículos convencionais e sem triturar.

J - Arte da Gravura
O maior e mais conceituado prêmio brasileiro dedicado à arte da gravura
está com suas inscrições abertas. O Prêmio Ibema Gravura, que está em
sua oitava edição, é voltado para estudantes de cursos superiores e de
escolas de artes gráficas e as premiações chegam ao valor de R$ 13 mil,
distribuídos entre os dez primeiros lugares. Promovida e realizada pela
Ibema Papelcartão, terceira maior fabricante de papelcartão do país,
a premiação é a única do gênero promovida pela iniciativa privada. As
obras serão analisadas por uma comissão julgadora composta por especialistas em artes gráficas e de gravura. Interessados podem realizar as
suas inscrições pelo site (www.premioibemagravura.com.br).

