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Por que empreender
é tão difícil?

A - Feira Sustentável 
Pela primeira vez, o Teatro de Contêiner e a Companhia Mugunzá de 
Teatro recebem a Feira Sustentável com barracas de alimentos vega-
nos, orgânicos e sustentáveis diretamente do produtor. Com entrada 
gratuita, o evento acontece neste domingo (12), das 11h às 19h, na Rua 
dos Gusmões,43 – Santa Efi gênia. O melhor da gastronomia vegana, 
orgânica, como estrogonofes de grão de bico, acarajé, sucos naturais e 
doces. Conta ainda com expositores de produtos artesanais como cos-
méticos e acessórios, entre outros. A diversão fi ca por conta  do ensaio 
do bloco Agora Vai, que fará  seu esquenta para o próximo Carnaval. O 
objetivo é integrar feiras gastronômicas em espaços públicos. Haverá 
também feirinha de adoção.

B - Síndrome Reprodutiva 
Responsável por combater doenças que causam “perdas invisíveis” na 
criação de bovinos, chega ao Brasil uma vacina que possuí antígenos 
bacterianos e virais contra doze diferentes doenças da Síndrome Re-
produtiva do Rebanho (SRB), muitas das quais endêmicas em alguns 
estados. “Muitas das doenças da SRB causam abortos e morte das re-
produtoras, mas outras perdas são decorrentes da absorção do embrião, 
gerando perdas invisíveis aos olhos do tratador do animal”, alerta a 
médica-veterinária Bibiana Carneiro, Counter Manager da Tecnovax do 
Brasil, empresa que trouxe a vacina Repro 12 ao País. Mais informações 
(www.tecnovax.com.ar) ou tel. (11) 4262- 0655. 

C - Buscando Jovens
A Lojas Americanas abre inscrições para o processo seletivo de seu 
Programa de Estágio em loja. Podem se candidatar estudantes de todo 
o país dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, 
Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda, com previsão de 
formatura até dezembro de 2018. O processo seletivo busca estagiários e 
é predominantemente online. As etapas de inscrição, triagem curricular, 
fi t cultural (alinhamento com perfi l da companhia), jogo de seleção e 
vídeo entrevista serão realizadas pela internet. Para completar o pro-
cesso, haverá também entrevistas com a área de Gente & Gestão e com 
os gestores. Inscrições no endereço: (estagio.lasa.com.br).

D - Avaliação Econômica 
A Fundação Itaú Social está com inscrições abertas para a 9ª edição do 
Curso Avançado de Avaliação Econômica de Projetos Sociais e Políticas 
Públicas. As aulas serão realizadas entre os dias 8 de janeiro e 8 de 
fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na FGV. É voltado a 
estudantes de pós-graduação (mestrado ou doutorado) ou pós-gradu-
ados em Economia, Administração Pública e áreas afi ns, interessados 
em aprofundar conhecimentos em gestão da avaliação e econometria 
aplicada. É pré-requisito que o aluno já tenha cursado, entre as maté-
rias obrigatórias do primeiro ano de mestrado ou doutorado, alguma 
disciplina de Econometria. Os interessados podem se cadastrar no site 
(http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/cursos/).

E - Casa Sustentável 
Em tempos de crise e de consciência com o meio ambiente, ter uma 
casa sustentável é o sonho de qualquer um. E isso já é uma realidade 
e poderá ser vista e visitada entre os próximos dias 15 e 19, no Museu 
Catavento, no Parque D. Pedro II. Criada pelo projeto Museu Teatro 
Casa Sustentável, é uma moradia construída com soluções sustentáveis. 
Conta com itens simples que são capazes de reduzir o impacto ambien-
tal, como: aquecedor solar de baixo custo, captação da água de chuva 
e sistema caseiro de tratamento de resíduos. Além disso, a moradia foi 
construída de modo auto sufi ciente. Itens simples que buscam reduzir 
e reutilizar o que for possível para produzir o menor impacto ambiental 
e contribuir para a qualidade de vida, dentro e fora da casa.

F - Áudio e Tecnologia
Semanalmente, a Shure, marca líder mundial no setor de microfones 
e áudio profi ssional, oferece cursos online gratuitos sobre diferentes e 
relevantes temas para os segmentos de música, Broadcast e soluções 
de áudio para instalações corporativas. Ministrados todas as sextas-
-feiras, às 10h, os cursos são voltados a músicos, técnicos de áudio, 
integradores de áudio e vídeo, estudantes, consultores, engenheiros 
de áudio, coordenadores de RF e consultores. Os cursos abordam te-
mas como Técnicas para Microfonar Instrumentos, Como Melhorar o 
Áudio em um Home Studio, Fundamentos de Radiofrequência e Áudio 
Invisível para Salas de Reunião, entre outros. Para participar é preciso 

cadastrar seu e-mail no site (shurebrasil.com). Em caso de dúvidas: 
(relacoespublicas@shure.com).

G - Seleção de Professores
Depois de inaugurar a sua nova unidade na capital paulista com o lançamento 
de pós-graduação, o Ibmec/SP agora está recrutando grandes profi ssionais 
do mercado e da área acadêmica para compor o seu time de professores 
nos novos cursos de graduação, que serão oferecidos a partir do primeiro 
semestre de 2018. Ao todo, 15 vagas serão disponibilizadas para diversas 
disciplinas nos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis. O edital completo da seleção já está disponível através do portal 
de vagas da Adtalem Educacional do Brasil: (http://goo.gl/9Kd4yy).

H - Relações Econômicas
As imobiliárias Porta da Frente, Judice & Araujo e AxPe promovem, nos 
dias 13 de novembro, às 9h, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro), e 
14 de novembro, às 9h, no Hotel Unique (São Paulo), o evento ‘Brasil-
-Portugal: Um Eixo para o Futuro’, com as participações de Miguel 
Frasquilho (da TAP), Álvaro de Souza (do Santander Brasil) e Daniel 
Proença de Carvalho (da Uría-Menéndez-Proença de Carvalho). Os con-
vidados vão debater os caminhos para dinamizar as relações econômicas 
entre Brasil e Portugal. O evento é gratuito e as inscrições podem ser 
feitas pelo email (eventos@portadafrente.pt).

I - Criação de uma Empresa
Uma boa ideia pode virar uma empresa. Essa é uma das atrações do Festemp, 
o Festival de Empreendedorismo da Fiesp. Com a presença esperada de 
5.000 pessoas ao longo deste domingo (12), na sede da Fiesp, na Av. Paulista, 
o FestEmp tem entre suas múltiplas atrações, todas gratuitas, o Ideathon. 
Nele, um problema é apresentado aos participantes, que precisam criar uma 
ideia para resolvê-lo, desenvolver um modelo de negócios para transformar 
a ideia em empreendimento e apresentá-lo no modelo de pitch, a potenciais 
investidores. O objetivo é dar uma nova perspectiva em relação ao futuro 
do empreendedorismo no Brasil. E, claro, fazer com que projetos saiam do 
papel. Confi ra a programação em: (http://hotsite.fi esp.com.br/FestEmp2017/).

J - Pesquisadores Científi cos
Estão abertas as inscrições para o concurso público para pesquisador cien-
tífi co nível I na Secretaria de Agricultura. As inscrições poderão ser feitas 
até 7 de dezembro. O edital pode ser acessado em (http://www.apta.sp.gov.
br/concurso/EditalPqC_APTA2017.pdf). Ao todo, serão oferecidas 33 vagas 
para as áreas de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia de 
alimentos, engenharia agrícola, engenharia química, engenharia mecânica, 
engenharia de pesca, biomedicina, biologia, química, farmácia, estatística e 
economia. As especializações pertinentes para cada cargo podem ser consul-
tadas no edital. A taxa de inscrição é de R$ 87,73 e o salário é de R$ 4.173,85. 
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Qualquer empresário te 

dirá que abrir e manter 

seu próprio negócio é 

fácil. 

Mas, por que 

empreender é tão difícil? 

Em uma pesquisa realiza-
da em 2016 com quase 
1000 empreendedores 

brasileiros, foram levantados 
os principais desafi os que eles 
encontraram em sua trajetória. 
Independentemente do perfi l 
do empreendedor, as mesmas 
categorias de desafi os acaba-
ram fi cando nas primeiras po-
sições. Então vamos aos cinco 
maiores desafi os identifi cados:

1. Mão de Obra: Sem ela 
o seu negócio não anda, mas 
mão de obra qualifi cada sai 
caro. Encarar o dilema entre 
pagar mais caro por um profi s-
sional qualifi cado ou investir na 
qualifi cação de um profi ssional 
foi o maior desafi o enfrentado 
pela grande maioria dos no-
vos empreendedores. Nossa 
dica: é preciso encontrar um 
equilíbrio entre motivar seus 
funcionários e investir neles. 
Profi ssional motivado e quali-
fi cado trabalha melhor e eleva 
a qualidade de seus produtos 
ou serviços.

2. Gestão financeira: 

Muito novos negócios fecham 
nos primeiros anos de exis-
tência porque contraíram 
muitas dívidas, e o problema 
é a má gestão fi nanceira. Não 
calcularam antecipadamente 
todos os custos do negócio, 
não planejaram bem as recei-
tas e, o principal, não tinham 
conhecimento sobre gestão 
fi nanceira. Nossa dica: fuja dos 
empréstimos bancários, avalie 
muito bem os seus custos e faça 
um bom planejamento (bem 
conservador) da receita futura. 
Se tem difi culdades, procure 
um profi ssional ou sócio com 
experiência.

3. Burocracia (Jurídico 

e regulação): Não é segredo 
para ninguém: a legislação 
brasileira não facilita para 
quem quer abrir seu negócio, 
os impostos levam quase todo 
seu lucro. Tanto que o maior 

obstáculo apontado pelos 
empreendedores está nos im-
postos. Nossa dica: procure um 
contador, explique muito bem 
o seu negócio, seus produtos 
ou serviços, e encontrem a 
melhor solução. E lembre-se, 
sempre coloque na sua conta fi -
nal o pagamento dos impostos.

4. Inovação: As empresas 
identifi caram que a velocidade 
com que a inovação muda o 
conceito dos consumidores, 
não só na área de produtos e 
serviços, mas também na for-
ma como serão solucionados 
os problemas encontrados no 
cotidiano de cada negócio, 
é um desafi o para as novas 
empresas. Nossa dica: Esteja 
sempre preparado para as 
novas mudanças do mercado, 
atualize-se sempre e aceite 
modifi car o seu negócio. Sem 
mercado, nenhuma empresa 
sobrevive.

5. Marketing: A falta de 
estratégias de marketing é 
outro desafi o para a grande 
maioria das empresas, muitas 
delas por falta de experiência, 
capacitação ou profi ssionais 
da área. Nossa dica: o Marke-
ting concentra a inteligência 
competitiva e estratégica da 
empresa, analisando todo o 
mercado. Busque um profi s-
sional competente ou uma 
empresa de consultoria e 
estabeleça claramente quais 
as estratégias para atender a 
necessidades e desejos dos 
seus clientes.

Muitas vezes é complicado 
para o jovem empresário en-
tender todos esses conceitos 
e a importância deles dentro 
do seu negócio quando se está 
ingressando no mercado. An-
tes de encarar qualquer novo 
desafi o busque capacitar-se. 
Por meio do conhecimento é 
possível elevar a sua ideia para 
um outro nível, tornando o seu 
negócio muito mais competiti-
vo. Aprenda com quem já sabe, 
a experiência dos outros pode 
ser extremamente valiosa. 

 
(*) - É sócio fundador do Grupo WDS, 

maior grupo de entretenimento do 
Brasil, detentor da marca Wood´s, e 

mentor do Projeto Jovem Empresário.

Charles Bonissoni (*)

A reserva de mercado para agências de publicidade é 

inconstitucional.

O plenário do STF decidiu 
ontem (8), por 7 votos a 1, re-
vogar um dos artigos do marco 
regulatório das TVs por assina-
tura que proibia a veiculação, 
em canais pagos, de propagan-
das comerciais contratadas 
por agência de publicidade 
estrangeira. No entendimento 
da maioria do STF, o Artigo 25 
da lei 12485/2011, na prática, 
estipulava uma reserva de 
mercado para agências de pu-
blicidade, violando o princípio 
da livre concorrência.

Quatro ações similares 
que contestavam diferentes 
dispositivos do marco regula-
tório das TVs por assinatura 
começaram a ser analisadas 
pelo plenário do STF em 2015, 
tendo julgamento concluído 
nesta quarta-feira, após voto-
-vista do ministro Dias Toffoli. 
Ao fi nal, venceu o entendi-
mento do relator das ações, 
ministro Luiz Fux, segundo o 
qual apenas o artigo que esti-
pulava a reserva de mercado 
para agências de publicidade 
é inconstitucional.

O percentual de consumidores 
endividados fi cou em 61,8% em 
outubro. Segundo dados divulga-
dos pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), a taxa é superior 
às registradas em setembro deste 
ano (61,7%) e em outubro do ano 
passado (59,8%).

Os consumidores inadimplentes, 
isto é, com dívidas e contas em 
atraso, fi caram em 26% em outu-

bro deste ano, patamar abaixo dos 
26,5% de setembro deste ano, mas 
acima dos 24,7% de outubro do 
ano passado.

Já os consumidores que não 
conseguirão pagar suas dívidas 
ou contas fi caram em 10,1%. Em 
setembro deste ano, o percentual 
havia sido 10,9%. Em outubro do 
ano passado, a taxa foi 9,8%. O 
tempo médio com pagamento em 
atraso fi cou em 63,8 dias (ABr).

É a maior cifra registrada em um mês de setembro desde 2010.

Com receitas de R$ 24 
bilhões, o aumento foi 
de 7,6%, R$ 1,7 bilhão 

a mais do que em setembro do 
ano passado. É a maior cifra 
registrada em um mês de se-
tembro pelo setor de serviços 
paulistano desde 2010. No acu-
mulado do ano, o faturamento 
real cresceu 4,7%, atingindo R$ 
210,2 bilhões. 

Os dados são da Pesquisa ela-
borada pela FecomercioSP com 
base nos dados de arrecadação 
do ISS). A cidade de São Paulo 
tem grande relevância nos re-
sultados estaduais e nacionais 
do setor de serviços, represen-
tando aproximadamente 20% 
da receita total gerada no País. 
Das 13 atividades pesquisadas, 
nove registraram crescimento 
no faturamento real em se-
tembro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado 
e garantiram o bom resultado 
do setor. 

Os destaques fi caram por con-
ta das atividades de: construção 

Uber se une a 
Nasa para ter táxis 
voadores em 2020

O serviço de aplicativo de trans-
porte Uber fechou uma parceria com 
a Nasa, a agência espacial norte-
-americana, para criar uma sistema 
de controle aéreo para uma “frota” 
de táxis voadores, informou o diretor 
de produtos, Jeff Holden, ontem (8). 
Holden, que está no Web Summit 
de Lisboa, afi rmou que os primeiros 
voos de teste serão realizados em Los 
Angeles, já em 2020.

O projeto “Elevate” prevê a criação 
de uma rede de pequenos veículos 
elétricos, com decolagem e aterris-
sagem vertical, que transportem até 
quatro pessoas em áreas urbanas 
densamente habitadas. E, uma das 
principais características do Uber, 
os preços competitivos, estará pre-
sente. A empresa estima que uma 
corrida 100% elétrica efetuada a 
cerca de 300km/h nos céus de Los 
Angeles poderá competir, em preço, 
com o mesmo percurso feito pelo 
UberX - o mais barato dos serviços 
oferecidos pelo app.

Ainda na cidade norte-americana, 
por exemplo, uma viagem entre o ae-
roporto de LA e o Staples Center, no 
horário de pico, poderá ser reduzida 
dos atuais 1h20 para menos de 30 
minutos. O diretor ainda destacou 
que prevê que o UberAIR esteja 
plenamente disponível nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles de 2028.

“UberAIR fará diariamente muito 
mais voos sobre a cidade como ja-
mais ocorreu. Para que isso ocorra 
de maneira segura e efi ciente, é 
preciso uma mudança radical das 
tecnologias para a gestão do espaço 
aéreo. A união de conhecimento de 
software do Uber e a experiência 
de engenharia da Nasa na questão 
aérea para enfrentar esse cenário 
representa um passo fundamental 
para o desenvolvimento do Uber 
Elevate”, destacou Holden (ANSA).
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Faturamento do setor de serviços 
paulistano cresceu 7,6% em setembro
Pelo nono mês consecutivo, o faturamento real do setor de serviços na cidade de São Paulo apresentou 
alta em relação ao mesmo mês de 2016

civil (19,1%); agenciamento, 
corretagem e intermediação 
(17,9%); saúde (14,3%); ser-
viços bancários, fi nanceiros e 
securitários (12,3%); e Simples 
Nacional (11,9%). Juntas, essas 
cinco atividades colaboraram 
positivamente com 7,4 pontos 
porcentuais (p.p.) para o resul-
tado geral.

Mesmo com as adversidades 
no quadro político, a econo-
mia vem dando sinais claros 
de recuperação. A queda nas 
taxas de juros e da infl ação, 
além da injeção de recursos 
em decorrência dos saques 
das contas inativas do FGTS, a 
recuperação de emprego, entre 
outras variáveis, tem contribuí-

do para a melhora da confi ança. 
A Federação ressalta ainda que 
a recuperação do setor de ser-
viços é um bom termômetro da 
atividade econômica geral, em 
que as atividades que englobam 
o setor de serviços são as princi-
pais responsáveis pela geração 
de emprego e renda na capital 
paulista (AI/FecomercioSP).

Canais pagos podem veicular 
propaganda estrangeira

Ao acompanhar o relator, 
Toffoli destacou o bom desem-
penho das agências de publi-
cidade brasileiras no mercado 
mundial, citando que o Brasil é 
o terceiro país mais premiado 
no Festival de Publicidade de 
Cannes, evento mais tradicional 
do setor. Para ele, o porte das 
agências nacionais lhes daria 
condições de competir em pé 
de igualdade com agências es-
trangeiras, tornando a pretensa 

reserva de mercado uma ofen-
sa ao princípio da isonomia.

Na prática, a partir de agora 
os canais de TV por assinatu-
ra fi cam livres para veicular 
propagandas de produtos des-
tinados ao público brasileiro 
que tenham sido produzidas 
e distribuídas por agências de 
publicidade estrangeira, sem 
a necessidade de que tenham 
sido contratadas por agência 
nacional (ABr).

Cresce o endividamento de consumidores


