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Franquia ou negócio 
próprio: qual a melhor 

opção para especialistas?

O mercado de franquias 

tem se tornado um 

investimento cada vez 

mais viável para os 

brasileiros

Por isso, muitas vezes, tem 
sido associado à ideia de 
uma compra de emprego 

por tempo indeterminado. 
Talvez por isso, não seja uma 
opção comumente analisada 
por especialistas que estejam 
em busca de novas oportu-
nidades ou uma recolocação 
profi ssional. Em geral, esses 
profi ssionais preferem abrir 
seu próprio negócio. Mas, será 
essa a opção mais acertada? 

Segundo o Sebrae, cerca de 
30% das empresas fundadas 
no Brasil fecham as portas 
antes de completar dois anos 
de atividade. Sendo assim, o 
risco de começar uma empresa 
do zero não é de se desprezar, 
mesmo que você já tenha todo 
o know how necessário para 
atuar em determinada área. 
Agora, quando você investe em 
uma franquia, além de receber 
todo o suporte necessário para 
a operação do negócio, você 
ainda terá a seu favor o peso 
de uma marca consolidada no 
mercado, que já passou e su-
perou por todas as intempéries 
que, muito provavelmente, 
você enfrentaria ao abrir sua 
empresa.

Além disso, por mais que o 
franchising seja um mercado 
extremamente democrático, 
com opções para inúmeros 
segmentos, gostos e bolsos, 
profi ssionais mais técnicos e 
especializados que optam por 
investir no segmento, princi-
palmente, quando escolhem 
uma área em que já possuem 
afi nidade, têm uma chance 
de sucesso ainda maior. Isso 
acontece porque, normalmen-

te, os setores que demandam 
profi ssionais mais qualifi cados 
à frente da operação do negó-
cio, costumam atender uma 
demanda específi ca, porém 
recorrente. 

Em uma consultoria de ges-
tão da qualidade, por exemplo, 
o foco da empresa é contribuir 
para a evolução de organiza-
ções de portes e segmentos va-
riados, através da implantação, 
manutenção e otimização dos 
modelos de gestão. Trata-se de 
uma demanda extremamente 
específica, mas, ao mesmo 
tempo, constante, uma vez 
que será difícil encontrar uma 
empresa que não se interesse 
em aumentar a produtividade, 
reduzir custos e melhorar a 
lucratividade. 

Nesse caso, quanto mais 
especializado e qualifi cado o 
franqueado for, melhores serão 
os seus resultados. Pois, ao 
entender as necessidades da 
empresa, ter conhecimento 
das ferramentas que pode 
utilizar, dos processos es-
senciais a serem melhorados 
ou implantados, mais do que 
credibilidade, ele irá passar 
ao seu cliente conhecimento 
e empatia, o que sem dúvida, 
faz muita diferença. Princi-
palmente por esses motivos, 
especialistas não só podem, 
como devem olhar o modelo de 
franchising como uma oportu-
nidade de conquistar o sonho 
do próprio negócio. 

Portanto, se essa era um 
dúvida que te afl igia, avalie sua 
carreira e, se esta não estiver te 
trazendo mais a satisfação que 
deseja para sua vida, busque 
novas alternativas e inclua o 
franchising nos seus planos.

(*) - É palestrante, consultor, diretor 
de expansão da Zorzal Franquias e 

sócio-fundador da Zorzal Consultores 
& Auditores Associados

(www.zorzal.com.br).

Luciano Zorzal (*) 

A - Pós em Acupuntura
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 
da área de acupuntura podem participar de um processo seletivo para 
Pós-graduação em Acupuntura, promovido pelo Center AO – Centro 
de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa, que promove a capacitação 
todos os anos. Com duração de 31 meses, aproximadamente 2 anos e 
7 meses, a formação visa capacitar médicos de todas as especialidades 
nas técnicas de acupuntura, oferecendo aulas práticas ambulatoriais 
e teóricas na sede do Center AO e instituições parceiras. Ao todo, são 
60 vagas. A formação é chancelada pelo Colégio Médico Brasileiro de 
Acupuntura, além de um ser Preparatório para a Prova de Título de 
Especialista em Acupuntura. Mais informações tel. 5539-5945 ou (http://
ysaoyamamura.com.br/). 

B - Jovens Microempreendedores
A Aliança Empreendedora, com patrocínio da Citi Foundation e apoio do 
Citi, abre as inscrições do Prêmio Citi Jovens Microempreendedores, com 
o objetivo de identifi car, treinar e premiar jovens microempreendedores 
que estejam promovendo o desenvolvimento em suas comunidades em 
todo o Brasil. Jovens de 18 a 35 anos que estejam empreendendo em 
negócios, formalizados ou não, ou que tenham uma ideia de negócio que 
gostariam de colocar em prática podem se inscrever. Serão escolhidos 
20 fi nalistas que participarão da fi nal em São Paulo. Inscrições e mais 
informações em: (www.pcjm.com.br).

C - Chocolates Premium 
A premiada chocolateria curitibana Cuore di Cacao, referência nacional 
na produção de chocolates Premium, acaba de lançar sua linha especial 
de Natal, que traz diversas opções para uma das datas mais aguardadas 
do ano, entre elas panettones, bolinhas recheadas, guirlandas, árvores 
e barras de chocolate. Um dos destaques do menu são os tradicionais 
panettones, elaborados com os melhores ingredientes do mercado e 
que passam pela fermentação natural, o que garante um produto macio, 
úmido e saboroso. As tradicionais frutas secas também ganharam uma 
releitura especial, apresentadas em uma caixa de vidro. Mais informações 
pelo tel. (41) 3014-4010 ou (www.cuoredicacao.com.br). 

D - Humor Negro
Alejandro Damiani, diretor de cena da Side Cinema, umas das mais 
conceituadas e reconhecidas produtoras brasileira de fi lmes, assina 
a realização do fi lme de curta metragem intitulado M.A.M.O.N., que 
satiriza o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Com 
mais de 3 milhões de views, ele se tornou um viral internacional. Sua 
exibição, principalmente nas redes sociais, já atingiu dezenas de países 
e tem repercutido de maneira muito forte dentro da produtora. A pa-
ródia explora a plataforma de Trump de se criar um muro na fronteira 
norte-americana com o México como solução para a imigração. Veja em 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q__bSi5rBlw).

E - Pare com Dietas
Hoje (22), às 19h30, no Centro de Convenções Rebouças, a nutricionista 
e doutora com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP no depar-
tamento de endocrinologia, Sophie Deram, autora do livro O Peso das 
Dietas (Editora Sensus), que já vendeu mais de 20 mil exemplares, dará 

uma palestrar sobre terrorismo nutricional, o quanto uma dieta pode 
desregular o cérebro e ainda sobre a importância do prazer de comer. 
O evento é voltado para qualquer pessoa que queira se informar mais 
sobre saúde e alimentação. Sophie apresenta em abordagem inovadora, 
seus sete segredos para controlar o peso de forma sustentável, sem 
fazer dietas, e, acima de tudo, se alimentando com prazer. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: (www.blueticket.com.br).

F - Poder Judiciário
Nos dias 5 e 6 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, 
acontece o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o principal evento 
anual do Judiciário brasileiro. Sob a coordenação do Conselho Nacional 
de Justiça, os 91 tribunais, representados por seus presidentes, vão 
estabelecer as metas do Poder Judiciário para 2017, por segmento de 
Justiça. Durante o evento, também será divulgado o desempenho parcial 
dos tribunais no cumprimento das metas 2016 e realizada a avaliação 
da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. A programação inclui ainda 
a cerimônia de entrega do Selo Justiça em Números. Mais informações 
em: (www.cnj.jus.br).

G - Programa de Trainees   
A TOTVS, líder no desenvolvimento de soluções de negócio no Brasil 
e na América Latina, abre as inscrições para o Programa de Trainees 
2017. Ao todo são oferecidas 20 vagas, sendo 15 para perfi s técnicos e 5 
corporativos. Podem se candidatar jovens de todo o país formados entre 
dezembro de 2014 e dezembro de 2016 dos cursos de Administração de 
Empresas, Economia, Marketing/ Publicidade e Propaganda, Ciência da 
Computação, Sistemas da Informação, Engenharia de Produção, Elétrica, 
Eletrônica, Mecânica e de Sistemas. O foco da companhia é atrair jovens 
questionadores, curiosos e com desejo de fazer parte da construção da 
TOTVS dos próximos anos. Mais informações: (https://www.99jobs.com/
totvs/jobs/9562-programa-de-trainees-totvs-2017).

H - Sem Dengue 
Um aplicativo brasileiro de combate à epidemia de Dengue, Zika e Chikun-
gunya, que permite o monitoramento de focos do mosquito Aedes aegypti 
e de sintomas causados pelos vírus foi eleita Startup Mais Inovadora de 
Saúde e Saneamento da América Latina pelo BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento). O Sem Dengue foi anunciado vencedor durante 
cerimônia realizada nesta semana no Demand Solutions, conferência 
internacional promovida pelo Banco sobre inovação e que este ano foi 
realizada em Buenos Aires. Por meio de aplicativos nas versões Android 
e iOS instalados em smartphones e tablets, usuários podem fi scalizar 
possíveis focos do mosquito, por meio de fotos e geolocalização. Saiba 
mais em (www.colab.re). 

I - Doação de Sangue
A BandNews FM volta a promover uma campanha nacional de doação 
de sangue com o objetivo de aumentar os estoques dos hemocentros de 
todo o país. A iniciativa na Semana Nacional do Doador de Sangue já virou 
uma tradição na emissora. No ano passado, foram colhidas 9 mil bolsas 
de sangue em todas as cidades que compõem a rede BandNews FM, o 
sufi ciente para salvar 36 mil vidas. A coleta começou a ser feita desde 
ontem (21) e vai até sexta (25), no Hospital das Clínicas, das 7h00 às 

18h00. Parte da programação da BandNews FM está sendo apresentada 
direto do prédio dos ambulatórios, no primeiro andar, próximo à sala de 
triagem para doação de sangue. 

J - Leilão Traz Oportunidades
Leilão de itens milionários é a oportunidade que investidores esperavam 
para encerrar o ano com saldo positivo. Dentre as oportunidades um veículo 
Porsche Cayenne modelo 2006, avaliado em R$ 80 mil, mas com lance 
inicial de R$ 24 mil. O leilão organizado pelo TRT - Tribunal Regional do 
Trabalho - para liquidar dívidas trabalhistas tem a estimativa mínima de 
arrecadação de R$10 milhões. Serão realizados na av. das Nações Unidas, 
n° 22.939, auditório do 1º andar, nos dias 6 e 8 de dezembro, a partir das 
10h00. É possível dar os lances no portal (www.satoleiloes.com.br).

K - Segurança da Informação 
Entre os próximos dias 29 e 30, das 9h00 às 18h00, no hotel Blue Tree 
Premium Faria Lima, acontece o (ISC)² Securiry Congress Latin América 
2016. O congresso é realizado pelo (ISC)², principal instituto do mun-
do focado em educação e certifi cações profi ssionais em Segurança da 
Informação e Cibersegurança. Reúne profi ssionais da América Latina, 
especialistas internacionais e importantes formadores de opinião na 
área de Segurança da Informação e Cibernética para debaterem seus 
conhecimentos sobre os principais temas do setor, como Segurança na 
Nuvem; Investigação Forense; Gestão de Identidade/Acesso; Internet 
das Coisas; Malware, Desenvolvimento Profi ssional, entre outros. Mais 
informações: (http://latamcongress.isc2.org).

L - Níveis a Laser
Os níveis a laser estão ganhando cada vez mais espaço por serem mais 
precisos, úteis e dinâmicos. Utilizado nas obras de Construção Civil 
para determinar nivelamentos, alinhamentos, prumos e esquadros, este 
equipamento realiza as marcações e medições por meio de um laser 
que ilumina a superfície – horizontal ou vertical – dos componentes 
da obra. A Fluke Corporation apresenta a nova linha profi ssional de 
ferramentas de precisão Fluke® Níveis a Laser, projetada para resistir 
a quedas de até um metro sem deixar de funcionar. Informações em: 
(www.fl uke.com).

M - A Questão T
A inclusão de profi ssionais transgêneros e transexuais nas empresas é 
o tema da palestra ‘A questão T’ no mundo corporativo: Transgêneros, 
Transexuais e Travestis, que acontece amanhã (23) às 8h30 na Amcham, 
na Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio. As práticas de inclusão 
nas empresas serão debatidas por Cláudio Neszlinger, da Neszlinger 
Consultores Associados, João Torres, líder de projetos da Dow, e Karina 
Chaves, gerente de responsabilidade social do Carrefour. Márcia Rocha, 
mulher trans e fundadora do site TransEmpregos, Ângela Lopes, mulher 
trans e ex-coordenadora de políticas públicas para a população LGBT 
da cidade de São Carlos, e Cristina Saturnino, coordenadora de Projetos 
da ONG Rede Cidadã, compartilham a visão das organizações civis no 
debate. Outras informações (www.amcham.com.br).

N - Vestibular Indígena 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou a convocação 
para as provas do Vestibular Indígena 2017, a 10ª edição consecutiva da 
seleção específi ca destinada a candidatos indígenas. Este será o segundo 
ano em que as provas são aplicadas em quatro capitais: Cuiabá, Manaus, 
Recife e São Paulo. Os 747 candidatos inscritos concorrem a um total 
de 64 vagas, sendo uma vaga adicional por curso, distribuídas entre 
opções de cursos de graduação presenciais ofertados pela Universidade 
em seus quatro campi – São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. 
Estão representadas dentre os inscritos 73 diferentes etnias indígenas 
brasileiras. Mais informações  tel. (16) 3351-8152.

A - Pós em Acupuntura
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 

uma palestrar sobre terrorismo nutricional, o quanto uma dieta pode
desregular o cérebro e ainda sobre a importância do prazer de comer.
O evento é voltado para qualquer pessoa que queira se informar mais

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

NBC TG 1000 (R1) É PUBLICADA
APÓS PRIMEIRA ATUALIZAÇÃO

A primeira revisão da Norma Brasileira de Contabilidade – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a NBC TG 
1000 foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), no , em 1º de novembro de 2016. 
Todas as empresas que possuírem receita bruta inferior a 
R$ 300 milhões e ativos inferiores a R$ 240 milhões devem 
seguir a NBC TG 1000 (R1). 

A nova versão está de acordo com a abrangente revisão 
efetuada pelo Comitê Internacional de Contabilidade (International 
Accounting Standards Board – Iasb), em 2015, na respectiva 
norma internacional – IFRS. A primeira versão brasileira foi 
publicada em 2010, durante o processo de convergência das 
Normas Brasileiras de Contabilidade ao padrão internacional.

adoção da norma pela primeira vez a partir do próximo exercício, 

cujas demonstrações contábeis desde 2010 não tem informado 
a adoção da norma poderão fazê-lo agora. Porém, caso o 

a serem seguidos.
As empresas no Brasil com faturamento de até R$ 3,6 

milhões (valor que passará a ser de R$ 4,8 milhões a partir 
de 2018) seguem um regime tributário especial, o Simples 
Nacional. Elas podem seguir a Interpretação Técnica Geral 1000 
(ITG 1000), publicada em 2012 pelo CFC e que contempla uma 

papel fundamental na economia brasileira”, destacou 
o presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo.

O texto da NBC TG 1000 está disponível no 
portal do CRCSP – www.crcsp.org.br.

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a projeção de infl ação 
pela segunda vez seguida. A 
estimativa de inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), caiu 
de 6,84% para 6,80%, de acordo 
com a pesquisa Focus, do BC. Para 
2017, a estimativa foi mantida em 
4,93%. As projeções ultrapassam 
o centro da meta que é 4,5%. O 

teto da meta é 6,5% este ano, e 
6% em 2017.

A projeção de instituições fi nan-
ceiras para a queda da economia 
(Produto Interno Bruto - PIB), este 
ano, foi ajustada de 3,37% para 3,40%. 
Para 2017, a expectativa de cresci-
mento foi alterada de 1,13% para 1%. 
A expectativa para a taxa básica de 
juros, a Selic, permanece em 13,75%, 
ao fi nal deste ano, e em 10,75% ao 
ano, no fi m de 2017 (ABr).

Nesta sexta-feira (25), diversos estabelecimentos 
comerciais – principalmente lojas virtuais – irão 
realizar campanhas divulgando promoções para 
atrair a atenção dos consumidores, prometendo 
grandes descontos sob o slogan ‘Black Friday’

A Fundação Procon-SP terá um plantão de atendimento 
especial para os consumidores. A instituição também está 

Nesta época do ano, os pane-
tones começam a aparecer nas 
gôndolas dos supermercados, 
anunciando a chegada do Natal. O 
produto tradicional – com frutas 
cristalizadas ou gotas de choco-
late – ganhou novas versões mais 
elaboradas: com ingredientes 
tipicamente brasileiros, ou com 
mousse, sorvete, trufas, doce 
de leite, goiabada, brigadeiro, 
entre outros. Com este leque 
variado de opções de recheio, os 
fabricantes apostam em inovação 
e no sabor marcante para atrair 
os consumidores. 

De acordo com Cláudio Zanão, 
presidente executivo da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimentícias e 
Pães & Bolos Industrializados, o 
volume de vendas de panetones 
deve repetir os números de 2015, 

cerca de 500 mil toneladas. 
Segundo pesquisa da Kantar 
Worldpanel, apenas 44,5% dos 
lares brasileiros consumiu pa-
netone entre novembro do ano 
passado e janeiro de 2016. Fatia 
que deve ser mantida neste fi nal 
de ano. 

Este é um produto sazonal 
que, a partir do momento em que 
está exposto no varejo, desperta 
nos consumidores a memória 
afetiva das festas de fi m de ano. 
“As embalagens se sofi sticaram 
e estão mais elaboradas e perso-
nalizadas, tornando-os um exce-
lente presente. Esta estratégia 
dos fabricantes de tornar estes 
pães/bolos mais convidativos e 
criativos, com valores que cabem 
no orçamento do consumidor, 
promete bons resultados”, com-
pleta Zanão.

Procon estará de olho nas promoções do ‘Black Friday’.

Thinkstock

Procon de olho 
na Black Friday

fazendo monitoramento de preços de uma amostra de produtos 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos para orientar o consumidor 
se as ofertas têm realmente o desconto anunciado.

O atendimento especial para os consumidores registrarem suas 
reclamações, pelo telefone 151, começará no dia 24, indo até às 
2h00 do dia 25, e retornando no mesmo dia, das 6h00 às 22h00. 
O atendimento eletrônico fi cará disponível durante todo o fi m de 
semana (25 e 26/11), além do Facebook e Twitter.

Também foi criada a hashtag especial (#ProconSPdeolhona-
BlackFriday) que os internautas poderão utilizar para denunciar 
problemas como maquiagem de desconto – situação em que o 
fornecedor eleva o preço do produto antes de anunciar a promoção 
–, cancelamento da compra sem justifi cativa, preços abusivos de 
fretes, entre outros que possam ocorrer.

Mercado reduz projeção de infl ação

Vendas de panetone devem 
atingir 500 mil toneladas


