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News@TI

Indústria 4.0 é tema de webinar gratuito 
da Tech Data

@A Tech Data, em parceria com a PTC, promove quinta-feira (20), a 
partir das 10h00, um webinar gratuito com foco no treinamento de 

soluções para a Indústria 4.0 abordando propostas de IIoT (Industrial Iot) 
com capacidade para transformar digitalmente os negócios. Entre essas 
soluções estão a Realidade Aumentada, com um potencial de negócios 
estimado em US$ 90 bilhões; e a Internet das Coisas (Iot), que para esse 
ano projeta que 75% das grandes empresas de manufatura estarão en-
volvidas em operações com IoT, gerando assim informações para insights 
através de analytics. Para participar gratuitamente inscreva-se no link: 

https://bit.ly/2Sy6WFS.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Concurso do Cartaz 
O Prêmio Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Bra-

sileira, abre sua 34ª edição com as inscrições do ‘Concurso 
do Cartaz 2020’ que  conta com um tema para a elaboração 
dos trabalhos: ‘A função social do design’. O concurso é re-
alizado como parte da premiação, no intuito de incentivar o 
debate sobre o design gráfico e revigorar a importância do 
cartaz enquanto peça central em campanhas de divulgação. 
A linguagem definida pelo cartaz vencedor será utilizada 
como base de todas as demais peças gráficas da edição e, 
se possível, também incorporada no projeto expográfico 
da mostra dos produtos premiados, que acontecerá em 
novembro. Inscrições pelo site (www.mcb.org.br).    

Leia a coluna completa na página 3

Os pequenos negócios 
registraram, no primeiro 
semestre de 2019, uma 
melhora nas condições 
de acesso a crédito no 
Brasil, segundo dados 
do Sistema Financeiro 
Nacional, analisados pelo 
Sebrae

Com isso, as micro e pe-
quenas empresas (MPE), 

Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedores 
Individuais (MEI) realizaram, 
de janeiro a julho do ano pas-
sado, um total de 62,3 milhões 
de operações de crédito, o que 
representa um crescimento de 
1,48% em relação ao mesmo 
período de 2018. 

Já no volume de recursos 
mobilizados em financia-
mentos, o primeiro semes-
tre de 2019 registrou um 
aumento de 17,11% em 
comparação com o primeiro 
semestre do ano anterior. 
Segundo o Sistema Finan-
ceiro Nacional, os pequenos 
negócios obtiveram o mon-

tante de R$ 121,3 bilhões 
em crédito no primeiro 
semestre do ano passado. 

Do total de operações re-
alizadas para os pequenos 
negócios, 49,9% foram feitas 
pelas EPP, 42,9% por ME 
e 7,2% pelos MEI. Quanto 
ao volume de recursos fi-
nanciados, as Empresas de 
Pequeno Porte absorveram 
75,1% do total do crédito 
disponibilizado para as pe-
quenas empresas, seguidas 
pelas ME com 20,6% e MEI 
com 4,3%. Os resultados 
corroboram a pesquisa sobre 
condições (oferta, demanda 
e nível de aprovações) de 
crédito realizada pelo Banco 
Central. 

Todos os indicadores ainda 
estão em terreno positivo, 
apontando que o mercado 
de crédito deve continuar 
aquecido no primeiro semes-

Não há 
boa fé na 
América

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

O mundo está em constante transformação. Porém, nunca havia 
mudado em uma velocidade tão rápida quanto nos dias de hoje! 
Alteramos não só a forma como nos relacionamos com as pessoas, 
como também o jeito de levar a vida profissional: seja na hora das 
empresas recrutarem pessoas ou até mesmo a forma como os can-
didatos passam por processos seletivos. Tudo mudou. Com isso, 
surgiram novas carreiras, novos caminhos e profissões que antes 
não existiam.   

Transição de carreira

Ainda que 87% das empresas afirmem se preocupar em reduzir o 
uso do papel no escritório, 63% das companhias brasileiras de todos 
os portes e segmentos ainda não adotaram o processo de assinatura 
digital e/ou eletrônica; continuam gastando recursos naturais ao usar 
papel e caneta para assinar documentos e lidando com os problemas 
relacionados ao seu armazenamento. A conclusão vem de uma pesquisa 
inédita da Serasa Experian, que mostra ainda que dos empresários 
entrevistados que já tiveram problemas relacionados à segurança do 
papel, 76% sinalizaram o extravio como o principal motivo, seguido de 
prejuízo financeiro (10%), vazamento de informações (10%) e fraudes 
de identidade (5%). Outras situações mencionadas foram fenômenos 
naturais, como chuvas e enchentes, e perda..   

Assinatura digital e/ou eletrônica

Existem vários planos para quem deseja empreender ou alavancar 
a própria empresa. Porém, para que isso dê certo é preciso pensar em 
metas e objetivos concretos. A gestão de negócio envolve diferentes 
áreas e todas elas são muito importantes.   

Otimizar a gestão do negócio

ijeab/Freepik

Pequenos negócios tiveram mais acesso 
a crédito e a investimentos em 2019

tre de 2020. As taxas médias 
de juros das operações 
de crédito permaneceram 
relativamente estáveis no 
primeiro semestre de 2019, 
com uma pequena alta sendo 
registrada para as Micro-
empresas, que passaram a 
contar com uma taxa média 
de juros de 50,7% ao ano, 
enquanto a média em 2018 
havia sido de 49,2%. 

Quando comparadas com a 
taxa média total para pessoa 
jurídica, o estudo do Sebrae 
mostra que as condições de 
juros ofertadas para os pe-
quenos negócios ainda pre-
cisam ser aprimoradas. Em 
2019, a taxa média total para 
PJ (todos os portes) atingiu 
15,7% ao ano. A justificativa 
para isso é que as empresas 
de médio e grande porte ab-
sorvem cerca de 80% de todo 
o crédito concedido para 

Pessoa Jurídica no Sistema 
Financeiro Nacional, a taxas 
bem menores.

“A expectativa é de uma 
melhora ainda maior nas 
condições da oferta, deman-
da e aprovações de crédito, 
mantendo o comportamento 
já registrado ao longo de 
todo o ano passado”, afirma o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. Um outro aspecto re-
levante para o financiamento 
dos pequenos negócios no 
Brasil, segundo Melles, foi a 
intensificação da entrada no 
mercado de novos investido-
res, que estão apostando nas 
startups, os pequenos negó-
cios de inovação. “Muitos 
querem apostar em MPEs 
voltadas para as finanças, 
agronegócios, educação e 
de saúde, além de soluções 
para governos”, ressalta o 
presidente do Sebrae. 

“A tendência é que isso 
melhore ainda mais e é por 
isso que o Sebrae vem in-
vestindo em vários projetos 
para startups, principalmen-
te na capacitação desses 
empreendedores e também 
na formação de investidores-
-anjo, capazes não somente 
de aportar recursos, mas que 
também apoiem as empresas 
com suas experiências, pois 
isso ajudará a ampliar as pos-
sibilidades de financiamento 
para os pequenos negócios 
e também atrair ainda mais 
investidores”, diz Melles (AI/
Sebrae).
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PuBLICAçõES LEgAIS COM CERTIFICAçãO DIgITAL 
SãO ACEITAS PARA ARQuIvAMENTO NA JuCESP

    Leia na página 6

Em consonância com a Lei 6404/76

Os indicadores apontam que o mercado de crédito deve 
continuar aquecido no primeiro semestre.

Presidente do Sebrae, 
Carlos Melles. 
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Seguro em recuperação
O mercado de seguros aguarda 

crescimento na faixa dos 10% em 
2020 e, se incluídos os produtos de 
saúde, o aumento pode chegar a 
11%. A estimativa foi divulgada pela 
nova edição da Carta de Conjuntura 
do SindsegSP e pelo Sincor-SP. O 
crescimento do setor de 2018 para 
2019 foi de 7%. A expectativa para 
este ano é mais alta, já que o setor 
aposta nas reformas do governo 
para alavancar a economia brasileira 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/publicacoes-legais-com-certificacao-digital-sao-aceitas-para-arquivamento-na-jucesp/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-02-202/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/nao-ha-boa-fe-na-america/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/63-das-empresas-ainda-nao-assinam-documentos-no-ambiente-eletronico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategias-para-otimizar-a-gestao-do-negocio-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transicao-de-carreira-na-era-digital-o-que-voce-precisa-saber/



