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O árduo desafi o das 
pequena e médias 

empresas

O empreendedor 

brasileiro costuma ser 

muito criativo e tem alta 

capacidade de superação, 

mas tudo tem um limite

A recuperação lenta da 
economia ainda não é 
sufi ciente para desper-

tar a confi ança dos investidores, 
diante da instabilidade política 
do governo e das incertezas 
sobre a sua continuidade. As 
mesmas incertezas mitigam o 
consumo, que já vinha sendo 
comprimido pela necessidade 
de as famílias apertarem o cinto. 

Assim, as sistemáticas redu-
ções dos juros em doses home-
opáticas, não foram sufi cientes 
para estimular a retomada do 
vigor nas compras. Se, de um 
lado, as grandes companhias 
estão sofrendo e procurando 
recuperar os espaços perdidos, 
as maiores empregadoras do 
País, as micro, pequenas e mé-
dias Empresas vivem situação 
ainda mais difícil e cortam todos 
os gastos possíveis. 

Além disso, enfrentam di-
fi culdades em obter crédito 
para fomentar seus negócios 
e também para o capital de 
giro, pois os bancos estão res-
tringindo bastante os emprés-
timos, independentemente do 
porte do tomador dos recursos. 
Ademais, a inadimplência 
mantém muitas fi rmas com o 
“nome sujo”, o que inviabiliza 
a aprovação de seu cadastro 
no mercado fi nanceiro.   

Nesse contexto, a sobrevi-
vência dos pequenos e médios 
negócios esta à deriva. Muitos 
vão em busca de alternativas 
mais caras de crédito, como 
empréstimo pessoal e facto-

ring. Porém, isso onera seus 
custos e comprime ainda mais 
as suas margens. Assim, é 
crucial uma urgente política 
de crédito e a fl exibilização 
dos tributos. 

Caso contrário, muitos desses 
negócios poderão não suportar 
a pressão. O empreendedor 
brasileiro costuma ser muito 
criativo e tem alta capacidade 
de superação, mas tudo tem 
um limite, que, para muitos, 
já chegou. 

Algumas pequenas e médias 
empresas buscam parcerias 
para minimizar a necessidade 
de tomada de recursos aos 
bancos. De maneira inteligente, 
estão conseguindo manter-se e 
até melhorar sua performance. 
A parceria vem desde um acor-
do de consignação, prazo para 
pagamento, descontos fi nancei-
ros vinculados à antecipação e 
até a prestação de serviços de 
mão de obra. 

Nesse exercício de criati-
vidade e sobrevivência estão 
surgindo diversas alternativas 
de negócios, inclusive para 
investidores em potencial, 
que podem tornar-se sócios. 
As alternativas viabilizadas 
por alguns segmentos, como 
embalagem e cosméticos, não 
são possíveis para todos os seto-
res. Por isso, o governo tem de 
agir rapidamente na adoção de 
medidas capazes de oxigenar as 
pequenas e médias empresas, 
com crédito, juros subsidiados 
e fl exibilização tributária. 

É preciso garantir a sobre-
vivência de numerosas fi rmas 
incluídas entre as maiores 
geradoras de empregos do País.
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A - Friends of Tomorrow 
No dia 5 de agosto, sábado, das 9h15 às 18h30, acontece a primeira edição 
da Friends Of Tomorrow Conference. Idealizada pela Aerolito, empresa 
que faz parte do grupo Perestroika, a conferência reunirá no Teatro 
Gamaro (Rua Dr.Almeida Lima, 1176 - Mooca) doze palestrantes entre 
astronautas, futuristas, tecnólogos e líderes de alguns dos organismos 
mais inovadores do mundo. Apresentará o que há de mais avançado 
sobre Futuro do Trabalho, Novas Tecnologias, Pensamento Pós-digital e 
Metodologias de Exploração de Futuro. Entre os assuntos, por exemplo, 
estão o uso de drones nas relações comerciais e o transporte em altíssima 
velocidade de pessoas através da levitação. Os ingressos são limitados 
e estão à venda pelo site (www.aeroli.to/conference/).

B - Diagnóstico Autoimune 
O laboratório alemão Euroimmun, líder mundial em diagnóstico autoi-
mune e o único no Brasil a fazer exames de Chikungunya, comemora 
cinco anos de sua chegada ao país este mês. Durante o período, além 
da detecção de doenças tropicais, a empresa ofereceu diagnósticos 
autoimunes, de alergia, molecular, sorologia infecciosa e soluções em 
automação para diversos laboratórios, hospitais e universidades. Entre 
os planos para o ano, está o de inaugurar sua nova fábrica na cidade de 
São Caetano do Sul, que contará com um centro de pesquisa e de desen-
volvimento. De acordo com Gustavo Janaudis, CEO da fi lial brasileira, 
a meta é transformar o país em uma plataforma de desenvolvimento de 
produtos. Saiba mais em (http://www.euroimmun.com.br/).

C - Inovação com Startups
Pioneira no conceito de bairros planejados no Brasil, apresentando um 
novo conceito de morar inspirado na segurança, contato com a natureza 
e sustentabilidade, a Alphaville Urbanismo estálançando um novo projeto 
inovador no mercado imobiliário brasileiro. É o programa Alpha Inova, 
em que a empresa selecionará startups com projetos em seis segmentos 
para conectarem-se com as áreas de negócios da Alphaville Urbanismo 
e testarem as suas soluções, podendo gerar parcerias comerciais. Po-
dem se inscrever startups que atuem nos segmentos de Construção e 
Sustentabilidade, Relacionamento  Atendimento, Processos Internos, 
Crédito e Cobrança, Marketing e Vendas, além de Comunidade e Ser-
viços. Serão selecionadas 15 startups para apresentar em formato de 
pitch para executivos, líderes e colaboradores da empresa. Inscrições 
no site (http://alphainova.com/).

D - Treinamento para Universitários
Especialista em aperfeiçoar as pessoas para o mercado, a IMAM terá 
um treinamento para estudantes universitários que almejam vagas em 
estágios. O curso acontece nos próximos dias 28 e 29 e abordará as 
práticas necessárias desde os processos seletivos iniciais até a efetivação 
do candidato. Serão abordadas experiências na gestão de estagiários e 
também de vida. O treinamento tem um formato dinâmico com apre-
sentação em storytellings, o que permite fácil entendimento para os 
estudantes, além de bastante interação entre palestrantes e universitários. 
Mais informações telefone (11) 5575-1400 ou (imam@imam.com.br).

E - Evento Enogastronômico
No próximo sábado (15), a esquina da Al. dos Anapurus com a Av. Jan-
dira, será sede da primeira edição do ‘Moema Market Day’, evento de rua 
com diversas experiências gastronômicas e culturais, realizado pelo Café 
Journal, um dos restaurantes mais tradicionais do bairro, comemorando 
seu aniversário de 21 anos. Diversos expositores e artistas estarão reu-
nidos, das 11h00 às 21h00, e o público terá a oportunidade de participar 
de ofi cinas e palestras gratuitas. Os assuntos abordados serão queijos, 
vinhos, cervejas e gastronomia. Show de Jazz com o Quinteto Luiz Mello, 
atrações culturais e workshops, também farão parte do evento. As vagas 
são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo telefone 5055-9454.

F - Astronomia para Docência
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP 
realiza, de 2 de agosto a 5 de dezembro, o curso “Astronomia para Do-
cência – Sistema Solar”. Oferece gratuitamente atualização a distância e 
presencialmente para professores do ensino fundamental I. O aprendizado 
é intensifi cado por meio da capacitação de professores nos conceitos 
científi cos e em estratégias de ensino e diagnóstico das difi culdades dos 
alunos. O curso contém 15 tópicos, mais uma semana-aula de revisão 
geral e fi nalização dos trabalhos. Semanalmente há um encontro de 
três horas e meia e atividades a serem realizadas em ambiente virtual, 
correspondendo a cinco horas. Inscrições e mais informações: (http://
portal.if.usp.br/extensao/pt-br/sistema-solar).

G - Guru de Vendas
A HSM Educação Executiva promove a Master Class no dia 16 de agosto, 
no Hotel Transamérica, com a presença do guru de vendas, Aaron Ross 
que terá como tema central as Vendas 3.0. Abordará a necessidade de 

especialização dos vendedores, ensinando técnicas simples e sustentá-
veis para a geração de leads qualifi cados que podem elevar as vendas 
ao hipercrescimento. O estudioso também pretende falar sobre compre-
ensão e conquista de nichos de mercado, passando por métodos para 
despertar clientes inativos. O tema vai de encontro com seu último livro 
que leva o nome “Hipercrescimento”, escrito em conjunto com Jason 
Lemkim, e considerado  a nova bíblia de vendas do Vale do Silício. Para 
mais informações, acesse o site: (http://bit.ly/2n7M9ZK).

H - Gestão de Negócios
A Attitude Empreendedora, empresa de consultoria e capacitação cor-
porativa, promove painel que abordará a inovação nas áreas de fi nanças, 
marketing, vendas e pessoas. O evento será realizado no dia 18 (terça-feira), 
às 19h00, na Rua Bahia, 843, Higienópolis. Objetiva discutir a Inovação na 
Gestão de Negócios e como sua empresa pode enfrentar os desafi os colo-
cados pelos cenários político e econômico. Entre os presentes, Guilherme 
Moreira, gerente do departamento de pesquisas e estudos econômicos 
da Fiesp, para falar de Inovação na Gestão Financeira – Desafi os e Opor-
tunidades -  e Guillermo Moane, diretor de negócios na Stilingue, que 
falará sobre gestão comercial/vendas: inovar para vender mais e melhor. 
Os interessados devem se cadastrar pelo site:  (https://goo.gl/qxVgpb).

I - Consumo Consciente
Com produtos exclusivos, artesanais e personalizados, o Bazar Cafofo, 
que acontece nos próximos dias 15 e 16, no Espaço Tangram (Rua 
Fidalga, 184), na Vila Madalena, com a sua aguardada edição de férias. 
Trará uma seleção exclusiva de moda, design, arte, gastronomia e música 
, sob os cuidados do empresário Luiz Fernando Almeida, organizador 
e curador do Bazar. Haverá shows e apresentações artísticas variadas, 
além da divertida Rádio Cafofo, que recebe personalidades da cena 
cultural que se arriscam como DJ. Já estão confi rmados os para esta 
edição as marcas: Bahiti,  Lothe Acessorios,  Fun to Walk,  Presentes 
Salles,  Naná Flores,  Projeto Colibri,  Ana Viegas,  Organic Mahalo, Mtees 
Moda Feminina, Chapeu de Napoleu Doces, Lannai Joias em Prata 925,  
entre outros (bazarcafofo.com.br).

J - Corrida Corporativa
A Square Mile Sport, em parceria com a Bloomberg, anunciou o lan-
çamento do Bloomberg Square Mile Relay São Paulo, décima cidade a 
participar da série de revezamento que acontece nas maiores cidades 
do mundo. Será realizada no dia 18 de outubro. Contará com a parti-
cipação de mais de 50 equipes das principais empresas e instituições 
fi nanceiras, que disputarão troféus e a fama de empresa mais rápida da 
cidade. Cada equipe será formada por 10 colegas de trabalho e cada um 
percorrerá uma milha (1,6 km) pelo Parque do Povo, no Itaim Bibi. A 
corrida será fi nalizada com uma festa de celebração na qual os corredores 
curtirão DJ ao vivo, além de comidas e bebidas. Os fundos angariados 
serão destinados ao Parque Ibirapuera Conservação. Inscrição e mais 
informações em (https://squaremilerelay.com/sao-paulo).
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25ª CONVECON: JÁ ESTÃO CONFIRMADAS
PARTICIPAÇÕES DE 

PALESTRANTES NOTÁVEIS
Leandro Karnal, Laércio Cosentino e Eliseu Martins 

são alguns dos nomes de palestrantes da 25ª Convenção 

acontecerá de 9 a 11 de outubro de 2017, no Pro Magno Centro 

maior evento da Contabilidade do estado neste ano vai tratar da 
prevenção de fraudes corporativas, do novo relatório do auditor, 

Karnal, um dos mais respeitáveis palestrantes do momento, 

Uma feira de negócios bastante atrativa vai mostrar as 

“Está imperdível esta 25ª Convecon”, disse 

Destaque para saúde (19,8%) e agenciamento, corretagem e 

intermediação (15%) que, juntas, colaboraram positivamente 

para o resultado geral.

Pelo quinto mês consecu-
tivo, o faturamento real 
do setor registrou alta no 

comparativo anual. Em maio, 
as receitas do setor cresceram 
1,7% em relação ao mesmo 
mês de 2016, atingindo R$ 22,1 
bilhões, aproximadamente R$ 
376 milhões acima do valor apu-
rado em maio do ano passado. 

No acumulado dos cinco 
primeiros meses de 2017, o fa-
turamento real cresceu 2,5%, e 
apesar do resultado acumulado 
nos últimos 12 meses ainda ser 
negativo (-0,8%), observou-
-se uma forte desaceleração 
no ritmo de queda, já que em 
dezembro de 2016, essa taxa 

Com o país há quase três anos 
mergulhado em uma crise econô-
mica, a maior parte dos brasileiros 
chega ao segundo semestre de 
2017 sem ainda ter notado me-
lhora no quadro econômico. Um 
levantamento feito pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional e 
Dirigentes Lojistas (CNDL) com 
consumidores de todas as regiões, 
idades e classes sociais revela que, 
na comparação com 2016, 80% dos 
brasileiros tiveram de fazer cortes 
no orçamento ao longo do primeiro 
semestre deste ano para lidar com 
os efeitos da crise.

O principal item cortado por 
esses consumidores foi a alimenta-
ção fora de casa, citado por seis em 
cada dez (57%) pessoas. Outros 
produtos e serviços que também 
deixaram de ser prioridades para 
o brasileiro foi a aquisição de 
roupas, calçados e assessórios 
(55%), idas a bares e restaurantes 
(53%), gastos com lazer e cultu-
ra, como cinema e teatro (51%), 
viagens (51%), idas a salões de 
beleza (50%) e a compra de itens 
supérfl uos nos supermercados 
(50%). Para 76% dos brasileiros, 
vida fi nanceira está igual ou pior 
que no ano passado; economia do 
país piorou para 39%

A pesquisa demonstra que a 

melhora de alguns índices eco-
nômicos como o recuo da infl a-
ção e a queda das taxas de juros 
ainda não se refl etiu em efetiva 
percepção de melhora no dia a 
dia do consumidor. Para 76% dos 
consumidores, a vida fi nanceira 
pessoal continuou igual ou pior do 
que no ano passado. Apenas 19% 
consideram que houve melhora 
no período avaliado. A percepção 
predominantemente negativa 
se mantém elevada em todos os 
estratos analisados, como gênero, 
idade e classe social.

Para 39% dos entrevistados, as 
condições da economia brasileira 
pioraram nos seis primeiros me-
ses deste ano em relação ao ano 
passado, enquanto para 38%, 
ela se manteve do mesmo jeito. 
De modo inverso, apenas 19% 
acreditam que houve melhora ao 
longo do período. “A reconquista 
da confi ança dos brasileiros ainda 
demandará tempo e depende 
de resultados mais palpáveis no 
campo econômico. As projeções 
indicavam que o início da re-
cuperação se daria ao longo do 
segundo semestre. Agora, porém, 
levantam-se muitas dúvidas sobre 
essa possibilidade acontecer 
neste ano”, avalia o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro (SPC/
CNDL).

Cresce o faturamento do setor de 
serviços paulistano pelo quinto mês
Ainda é cedo para afi rmar que a economia nacional voltou à normalidade, mas fato é que o setor de 
serviços da cidade de São Paulo vem demonstrando recuperação nos primeiros meses deste ano
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são da Pesquisa Conjuntural 
do Setor de Serviços (PCSS), 
que traz o primeiro indicador 
mensal de serviços em âmbi-
to municipal, elaborado pela 
FecomercioSP, com base nos 
dados de arrecadação do Im-
posto sobre Serviços (ISS) do 
município de São Paulo.

O município de São Paulo 
tem grande relevância nos re-
sultados estaduais e nacionais 
do setor de serviços, repre-
sentando em torno de 20% da 
receita total gerada no País. 
Das 13 atividades pesquisadas, 
seis apontaram crescimento no 
faturamento real, em maio, no 

comparativo com o mesmo mês 
do ano passado, e garantiram 
o bom desempenho do setor, 
com destaque para saúde 
(19,8%) e agenciamento, 
corretagem e intermediação 
(15%) que, juntas, colabora-
ram positivamente com 3,1 
pontos porcentuais (p.p) para 
o resultado geral.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, os 
dados apurados continuam 

a sinalizar uma melhoria no 
desempenho das receitas do 
setor de serviços na cidade de 
São Paulo. No entanto, a Enti-
dade pondera que é preciso ter 
cautela nas expectativas, uma 
vez que, para se ter um ciclo 
sustentado de recuperação, é 
preciso uma reativação ampla 
e contínua das demais ativida-
des, do aumento do emprego 
e da recomposição da renda 
da população (FecomercioSP).

Em razão da crise, 80% 
dos brasileiros cortaram 

gastos em 2017

O mercado fi nanceiro espera por infl ação e crescimento econômico 
menores este ano. A estimativa para a expansão do PIB desta vez, caiu 
de 0,39% para 0,34%. A projeção para a infl ação, medida pelo IPCA, caiu 
pela sexta vez seguida, ao passar de 3,46% para 3,38%. Estas estimativas 
são do boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas pelo 
BC sobre os principais indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para o crescimento do PIB foi mantida em 2% 
e a estimativa para o IPCA foi ajustada de 4,25% para 4,24%. As proje-
ções permanecem abaixo do centro da meta de infl ação, que é 4,5%. As 
instituições fi nanceiras esperam por uma taxa básica de juros, a Selic, 
menor neste ano e em 2018. A projeção para o fi nal de 2017 passou de 
8,50% para 8,25% ao ano. Para o fi m de 2018, a expectativa foi alterada 
de 8,25% para 8% ao ano. 

Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. A Selic é um dos instrumen-
tos usados para infl uenciar a atividade econômica e, consequentemente, 
a infl ação. Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que 
o crédito fi que mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a infl ação (ABr). 

Mercado fi nanceiro espera por 
infl ação e crescimento menores


