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CNI: pequenas indústrias são
as mais afetadas pela crise

C

Expectativa
em relação ao
mercado de
trabalho recua

O Indicador Antecedente de
Emprego, recuou 1,2 ponto,
em maio, passando para 99,3
pontos. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), a queda
ocorreu depois da estabilidade
de abril e de três fortes altas
no primeiro trimestre, quando
o indicador avançou 10,5 pontos em termos acumulados. O
índice avalia a expectativa em
relação ao futuro do mercado de
trabalho, com base na opinião
de consumidores e empresários da indústria e do setor de
serviços.
Conforme a FGV, “a dinâmica
favorável dos meses anteriores
afasta por ora a hipótese de
reversão da tendência de melhora gradual das condições,
ainda precárias, do mercado de
trabalho”. O outro indicador do
mercado de trabalho da FGV,
o Indicador Coincidente de
Desemprego apresentou uma
suave melhora de 0,1 ponto
em relação ao mês anterior.
De acordo com, o resultado do
índice mostra “a melhora das
perspectivas de redução da taxa
de desemprego. No entanto,
o aumento da incerteza pode
reverter este quadro” (ABr).

No ano passado, apenas 20% das pequenas empresas
conseguiram contratar uma nova linha de crédito.

de 46 pontos. As indústrias
de maior porte registraram 49
pontos, ainda pessimista, mas
próximo da estabilidade.
As disparidades são maiores
nos indicadores que refletem

as finanças das empresas. Nos
últimos dois anos e meio, o indicador tem variado em torno
de 34 pontos para as pequenas
indústrias, contra 43 para
as grandes companhias. No

acesso ao crédito, a pontuação
tem oscilado em torno de 27,5
pontos para as menores empresas e 33,5 para as maiores.
Segundo a CNI, a melhoria do
acesso ao crédito, a desburocratização e a melhoria do
ambiente de negócios representam os principais caminhos
para recuperar a atividade da
indústria, principalmente das
de menor porte.
No ano passado, apenas
20% das pequenas empresas
conseguiram contratar uma
nova linha de crédito, 40%
renovaram uma linha antiga e
40% das pequenas empresas
não conseguiram contratar nem
renovar crédito em 2016. Para
a CNI, a falta de crédito impede o acesso ao capital de giro,
causa atraso no pagamento de
fornecedores, perda de oportunidades de negócio, atraso
no pagamento de tributos e
necessidade de renegociação
de prazos para pagamento de
credores (ABr).

BC sinaliza que pode reduzir ritmo
de cortes na taxa básica de juros
O Banco Central (BC) sinalizou que pode reduzir o ritmo
de cortes na taxa básica de
juros, a Selic. A informação
consta da ata da última reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom) do BC,
que diminuiu a taxa em 1
ponto percentual para 10,25%
ao ano. “Em função do cenário
básico e do atual balanço de
riscos, o Copom entende que
uma redução moderada do
ritmo de flexibilização monetária [corte de juros] em
relação ao ritmo adotado hoje
deve se mostrar adequada em
sua próxima reunião”, diz o
documento divulgado ontem
(6), pelo BC, em Brasília.
“Naturalmente, o ritmo
de flexibilização continuará
dependendo da evolução da
atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis
reavaliações da estimativa
da extensão do ciclo e das
projeções e expectativas de
inflação”, acrescentou. No último dia 31, o Copom reduziu
a Selic pela sexta vez seguida.
Com a queda, a Selic chegou
ao menor nível desde janeiro
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om acesso restrito ao
crédito e com menos
reservas para suportar
a queda da demanda, as indústrias de menor porte têm mais
dificuldade de se recuperar da
recessão.
O estudo mostra que as indústrias de pequeno porte têm
obtido indicadores piores que as
de grande porte desde o início
de 2015, quando o país entrou
em recessão. Os números foram
obtidos com base na Sondagem
Industrial, pesquisa mensal
divulgada pela CNI que revela
as expectativas e as decisões
dos empresários da indústria.
Medida de 0 a 100 pontos, a
Sondagem Industrial tem uma
linha de corte de 50 pontos, que
indica estabilidade. Entre 2015
e 2017, os indicadores de produção e de número de empregados
têm oscilado em torno de 40
contra 45 pontos das grandes
indústrias. Em relação à expectativa de demanda, as pequenas
empresas oscilaram em torno
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Responsáveis pela metade dos empregos na indústria, as pequenas empresas têm sido as mais
afetadas pela crise, indica levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

A Selic chegou ao menor nível desde janeiro de 2014, quando
estava em 10% ao ano.

de 2014, quando estava em 10%
ao ano. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano, no menor
nível da história, e passou a
ser reajustada gradualmente
até alcançar 14,25% ao ano em
julho de 2015.
Somente em outubro do ano
passado, o Copom voltou a
reduzir os juros básicos da economia. No documento, o comitê
também diz que o “aumento
recente da incerteza associada à evolução do processo de
reformas e ajustes necessários

na economia brasileira dificulta a queda mais célere das
estimativas” da taxa de juros
da economia.
A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve
de referência para as demais
taxas de juros da economia.
A redução da taxa Selic estimula a economia porque
juros menores impulsionam
a produção e o consumo num
cenário de baixa atividade
econômica (ABr).
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O mercado de franquia
como oportunidade
de investimento
André Luis Soares Pereira (*)

Atualmente, a “moda
é empreender”.
Entretanto, face aos
sérios problemas
apontados no nosso
Brasil (políticos, morais
e éticos), esse processo
aponta para se tornar
contínuo
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om o mercado de trabalho cada vez mais restrito, seja para os jovens,
seja para os mais velhos, com
certeza o empreendedorismo
ganhará cada dia mais força.
Dentre os diversos modelos
para se expandir um negócio,
a Franquia é uma das formas
mais seguras de crescimento
de um empreendimento. Segundo a Associação Brasileira
de Franchising (ABF) o faturamento do setor em 2016
cresceu 8,3% saltando de R$
139 bilhões para R$ 151 bilhões. Para 2017 a expectativa
é aumentar em 7% a 9% esses
números.
Desta forma, as oportunidades aparecem em diversos
setores da economia. Como
exemplo, podemos citar o
segmento feminino com o ingresso definitivo das mulheres
no mercado de trabalho, apesar
de toda a crise, ampliou-se a
possibilidade para se crescer
e montar novos negócios voltados para esse público.
Trabalhando fora de casa,
elas necessitam investir mais
em beleza (cabeleireiros, manicures, depiladoras), moda
(vestuário e calçados), acessórios (bijuterias e bolsas).
Além disso, com o tempo muito
curto, as mulheres acabam

impulsionando também o setor
de alimentação, pois não conseguem, na maioria das vezes,
cozinhar em suas residências.
Em se tratando de envelhecimento da população, os
artigos relacionados com a
terceira idade estão em alta.
Na saúde (vitaminas e remédios profiláticos), academias
voltadas exclusivamente para
a “melhor idade”, casas de
repouso especializadas, dentre
outros produtos.
Agora quando nos pronunciamos com relação a igualdade
de gêneros e condições, o
público LGBT de uma maneira geral apresenta franco
crescimento, com um mercado
praticamente inexplorado e
demonstrando um potencial de
expansão absurdo. Esse tema
possui fontes inesgotáveis de
novos empreendimentos e
negócios.
Não podemos deixar de
citar os produtos ligados ao
bem-estar em geral. Produtos
com uma pegada sustentável,
alimentação com uma vertente natural e principalmente
o mundo fitness, despontam
como setores que terão um
mercado cada vez mais consistente e fiel.
Em termos gerais, certificamo-nos que o mercado de
franquia é e será sempre uma
excelente oportunidade para
quem deseja entrar no mundo
dos negócios como empreendedor, pautado na premissa de
menor risco.
(*) - É diretor, fundador e consultor
da GSPP. Responsável pela
internalização de marcas, abertura
de mercados e negociações
corporativas.

Avança a inflação para
famílias com renda mais baixa
Em todo o país, o Índice de
Preços ao Consumidor - Classe
1 (IPC-C1), que mede a inflação
para famílias com renda até
2,5 salários mínimos, registrou 0,67% em maio. A taxa é
superior ao 0,11% de abril. O
indicador também ficou acima
do Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que
mede a inflação para todas as
faixas de renda e que fechou
em 0,52% em maio.
Os dados foram divulgados
ontem (6), no Rio de Janeiro,
pela FGV. O IPC-C1 acumula
taxa de 3,47% em 12 meses.
A taxa acumulada é inferior
ao anotado pelo IPC-BR, cujo

variação em 12 meses chega a
4,05%. O avanço da taxa entre
abril e maio foi puxado por cinco das oito classes de despesa
avaliadas pela FGV: habitação
(cuja taxa subiu -1% para
2,19%), vestuário (de -0,65%
para 0,52%), transportes (de
0,12% para 0,31%), despesas
diversas (de 0,02% para 0,26%)
e educação, leitura e recreação
(de -0,02% para 0,15%).
Por outro lado, três grupos
tiveram queda na taxa: alimentação (de 0,71% para -0,29%),
saúde e cuidados pessoais (de
1,27% para 0,81%) e comunicação (de 0,58% para 0,21%)
(ABr).

G - Ambiente Corporativo

A - Trabalho Infantil
Em comemoração ao Dia Internacional Contra o Trabalho Infantil,
celebrado no próximo dia 12, o McDonald’s anuncia apoio a campanha
‘Chega de trabalho infantil’. A empresa utilizará sua alta capilaridade
em todo o país e o alto volume de clientes para ampliar a campanha
#Chegadetrabalhoinfantil, gerando maior conscientização sobre o tema.
“Ao apoiar este movimento, o McDonald’s confirma seu compromisso
ao reforçar valores que já fazem parte do DNA da companhia. Replicaremos essa importante mensagem, motivando os nossos consumidores
a também defenderem a causa”, destaca Paulo Camargo, presidente da
Arcos Dourados, empresa que opera a marca McDonald’s no Brasil e em
outros 20 países da América Latina.

B - Exposição de Ciências
A ExperCiência chega ao Shopping Market Place para levar o público
a uma fantástica viagem ao mundo da ciência, em uma exposição
interativa que reúne exemplos práticos que ajudam no aprendizado
de teorias de grandes cientistas. Os visitantes podem interagir com
25 experimentos divertidos dos quais seus efeitos fazem parte do
nosso dia a dia. Também haverá uma pequena exposição homenageando os mais renomados cientistas do mundo. A mostra estará em
cartaz entre os dias 9 de junho e 8 de julho, de segunda a sábado das
12h00 às 20h00 e domingo 14h00 às 20h00, no piso superior do mall,
ao lado da loja Ri Happy. Outras informações tel. 3048-7000 (www.
marketplace.com.br).

C - Proteção do Meio Ambiente
A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica
e Guaraná, destinou mais de R$ 150 milhões para projetos ambientais
em suas unidades. Ainda em 2015 a cervejaria bateu a meta estabelecida para 2017 de usar ao máximo 3,2 litros de água para cada litro
de bebida envasado. No último ano, a cervejaria foi ainda mais longe e
chegou a 3,04 litros. O aporte também serviu para reforçar iniciativas
que fazem com a cervejaria não produza lixo. A Ambev reaproveita
mais de 99% dos seus subprodutos. O bagaço do malte e o fermento
residual, por exemplo, viram ração animal, enquanto a terra infusória
que seria descartada é utilizada como matéria-prima na fabricação de
tijolos. Já o lodo proveniente das estações de tratamento de efluentes
vira adubo orgânico.

D - Empresas Inovadoras
Estão abertas as inscrições para a 2º edição do LatAm Edge Awards
2017, o primeiro prêmio para start-ups latino-americanas interessadas
em expandir suas operações para o Reino Unido, Europa e Ásia. As
empresas interessadas devem acessar o site (www.latamedge.com)
e seguir as instruções no item Register Now. O prêmio, de cerca de £
90 mil, é composto por 2 posições no Wework em Moorgate, uma das
regiões mais valorizadas de Londres, serviços de contabilidade, apoio
jurídico, marketing, desenvolvimento de novos negócios, coaching e
pesquisa de mercado. Tudo grátis por um ano.

E - Oportunidades em Rondônia
Empresários de todo o País poderão conhecer um pouco mais sobre
as possibilidades de investimentos e infraestrutura de um dos poucos
estados brasileiros que estão com suas finanças públicas ajustadas e que
também é considerado um dos mais transparentes do País. A proposta
do seminário, que acontece no Auditório a Fiesp, no próximo dia 12
(segunda-feira), e é organizado pelo Jornal Valor Econômico, é fomentar
novos negócios e passar a empresários o acesso a informações sobre a
vocação de Rondônia nos setores de agronegócio, telecomunicação e
infovias, pesca e cadeia do frio, logística e transporte, mineração e oferta
de energia, especialmente com a entrada em operação das hidrelétricas
de Santo Antonio e Jirau, o que dá grande segurança ao estado. Inscrição
gratuita no site (valor.com.br/seminarios/rondonia).

F - Solução de Problemas
Ter sucesso no trabalho depende, sem dúvida, de organização e solucionar problemas está entre as grandes tarefas de todos os gestores
e funcionários de cada empresa. Pensando nisso, grupo Imam, que
há mais de 30 anos atua em consultoria e treinamento em logística,
realiza no dia 3 de julho, o curso “Métodos de Análise e Solução
de Problemas”. O objetivo é capacitar os participantes através de
linguagem clara para análise e busca de soluções que possam ser
aplicadas nos diversos tipos de problemas, dos mais variados níveis
nas organizações e sua tomada de decisão para efetiva solução. Podem
participar todos os profissionais que necessitem de metodologia para
análise, remoção e prevenção de problemas. Outras informações tel.
5575-1400 ou (www.imam.com.br).

O desenvolvimento de competências e atividades numa empresa é sempre
filtrado pela comunicação entre as pessoas. Por isso, não surpreende que uma
pesquisa da Harvard Business School tenha constatado que 70% dos problemas
das empresas estão ligados a problemas de comunicação. A comunicação está
embebida em liderança, planejamento, finanças, treinamento, cooperação,
compras, vendas, em tudo que fazemos. Pensando nessa dificuldade crescente
nas corporações, a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística
– pioneira em programação neurolinguística (PNL) no Brasil – desenvolve
programas de treinamento customizados, diagnosticando e criando soluções
caso a caso. Conheça melhor esse treinamento em: (www.pnl.com.br).

H - Cursos Gratuitos
A Escola Técnica Estadual (Etec) Parque da Juventude, na zona norte, está
com as inscrições abertas até às 15 horas do próximo dia 9, para os cursos
gratuitos de capacitação profissional em Práticas e Mídias Sociais e Agentes
do Brincar, com início no segundo semestre. Para se inscrever, basta acessar
o site (http://www.etecpj.com.br/Vestibulinho/site/index.php), preencher
a ficha e pagar uma taxa de R$ 30,00 para realização da prova, que ocorre
no dia 1º de julho. No total, serão oferecidas 30 vagas para cada curso, que
ocorrerá aos sábados, das 8h00 às 13h00. O aluno tem acesso a palestras
com profissionais das áreas de gerência e desenvolvimento, possibilitando
o intercâmbio de informações de quem atua no mercado.

I - Virada Empreendedora
Nos próximos dias 10 e 11, acontece na Fundação Getúlio Vargas a
VII edição da Virada Empreendedora, evento que reúne conteúdo e
atividades dos mais diversos segmentos do empreendedorismo. Com o
tema “Tendências e Inovação no Empreendedorismo”, serão 10 arenas
de conteúdo e mais de 100 palestras, voltadas para homens e mulheres
de todas as idades. O evento terá algumas novidades. A primeira é a
arena “Casa das Empreendedoras”, que apresentará conteúdos voltados
ao empreendedorismo feminino, como desafios, exemplos de sucesso
e ferramentas de autoconhecimento. Além disso, o empreendedorismo
social aparece em destaque, com arena especial sobre o assunto. Mais
informações em: (http://viradaempreendedora.com.br/).

J - Nutrição Infantil
A importância da alimentação, a relação da criança com a comida, reeducação alimentar infantil, trocas saudáveis, rotina alimentar e restricoes
alimentares sao alguns dos assuntos que serão abordados pela nutricionista
Ariane Bomgosto, em sua palestra online, no próximo dia 28, quarta-feira,
as 17h00, em parceria com o Centro de Ensino Brasillis. A palestra será
gratuita e os interessados poderão se inscrever, através dos tels. (21) 25298104/98304-1624 ou (brasillis@brasillis.com.br). A nutricionista Ariane
é especialista com ênfase em prevenção e manejo da obesidade infantil,
orientação nutricional para sensibilidades e alergias alimentares e orientação
nutricional para alterações comportamentais (autismo, TDAH, depressão).

