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Destaques

Nesta Semana

Santo André Programa ajuda exportadores
O Sistema de Apoio à Exportação (SAX), órgão da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Ação Regional de Santo André,
na região do ABC paulista, está com inscrições abertas até sex-
ta-feira para o projeto Capacitar para Exportar. As vagas são limi-
tadas. A iniciativa, que é pioneira no País, vai fornecer cursos e
consultoria gratuitos às micro, pequenas e médias empresas. O
projeto terá três módulos de cursos e consultorias.

Varejo Consumidor paulistano está pessimista
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Federação do
Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), registrou este
mês queda de 4,6% em relação a fevereiro (128,3 pontos contra
134,5 pontos no mês anterior). Este resultado é um indicativo da
piora da avaliação dos consumidores da sua condição econômi-
ca atual e da sua perspectiva em relação ao futuro. O índice é apu-
rado mensalmente pela entidade junto a 2.100 consumidores.

Contabilidade Parceria viabiliza orientação
Dirigentes do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo (Sebrae-SP) e do Conselho Regional de Contabili-
dade do Estado de São Paulo (CRC) assinaram, nesta semana,
protocolo de intenções para contribuir no desenvolvimento
dos pequenos negócios e na valorização e no aprimoramento
profissional dos contabilistas e das organizações contábeis.

NEGÓCIOS

Busca de mercados requer
pesquisa sobre o consumidor
Empresário deve traçar estratégias e acompanhar mudanças de hábitos

Para expandir os negócios, Edson Calciolari decidiu exportar seus produtos

Quem quer ampliar os
seus negócios precisa
estar atento às novidades
e aproximar-se de
empresários de outros
setores, com a ajuda de
entidades como o Sebrae

É grande o número de pequenas
empresas que procuram apoio e
recursos para ampliar os seus ne-
gócios econquistar novasfatias de
mercado. Seja aqui ou do outro la-
do do Atlântico. Quem vive um
momento assim precisa estar
atento ao fato de que não existe ho-
jeum consumidor local, comoex-
plica o professor de economia da
FundaçãoGetúlio Vargas,Ernesto
Lozardo. Ao contrário, ele está ca-
davezmais globalizadoeatentoàs
novidades.

“Em qualquer parte do mundo,
sejaemManaus, na Indonésia,ou
em Nova Orleans, os consumido-
res buscamo mesmoobjetivo, não
se importam em gastar um pouco
mais seeles acreditam noque têm
em mãos. Eles querem eficiência,
qualidade e preço, não levam em
conta se o produto é Made in Chi-
na, Brasil ou EUA”, diz Lozardo.

O professor alerta aos que bus-
cam o mercado externo para anali-
sarem as características daquele
consumidor. Saber seus hábitos,
como é o seu padrãode vida, se ele
é fiel ou não a uma marca, enfim,
traçar detalhadamente seu perfil.

“A regra é a mesma para os inte-
ressados no mercado interno, já
que as classes sociais brasileiras
engrossam o quadro de consumi-
dores globais e vale saber melhor
sobre seus gostos e tendências.”

Troca de informações
Maria Eugenia Ruiz Barbosa, ana-
lista de marcado e relações inter-
nacionais do ServiçoBrasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae-SP), acredita que
muitos empresários não se preo-
cupam em traçar estratégias de
marketing e, com isso abrir o leque
de oportunidades, porestarem fo-
cados apenas na produção. Esse
comportamento, muitas vezes, os
levam a colocar no mercado um
produto que não desperta o inte-
resse nos consumidores.

A analista sugere que o empre-
sário participe de feiras e eventos,
fique de olho no lançamento dos
concorrentes e, principalmente,
troque informações com empre-
sários de outros setores. “Facil-
mente percebo o fabricante dis-
tante do consumidor final. Nosso
papel no Sebrae é aproximá-los,
buscar as oportunidades de mer-
cado,encontrar omelhor canalde
distribuição e planejar junto dele
as melhores soluçõespara seu ne-
gócio”, diz Maria Eugenia.

A analista ressalta que o suces-
so do negócio depende também
do interesse pessoal do empreen-
dedor, respondendo ao que será
realizado e quem irá executar cada
tarefa.“Podeaté serquenestemo-
mento seja detectado algum item
que inviabilize a ação da empresa

em relação ao aproveitamento da
oportunidade”, destaca.

E o que fazer quando o desejo
de se projetarno mercado externo
fica latente? Roselaine Oliveira Pe-
dro, analista da área de Acesso ao
Mercadodo Sebrae-SP,aconselha
a ver essa opção com bons olhos.

Ela sugere ao empresário pro-
curar os órgãos competentes, co-
mo os Ministérios das Relações
Exteriores e odo Desenvolvimen-
to Indústria e Comércio Exterior,
além dosSetores deProdução Co-
mercial do Brasil no Exterior (den-
tro dos Consulados Americanos),
a Receita Federal, Inmetro, que ve-
rificará se o produto não será bar-
radolá fora,eosCorreios, quecui-
dará do envio deste produto.

A analista recomenda que os
empresários exportem cerca de
30% da sualinha de produção,nú-
mero que deve variar, no entanto
de acordo com o tipo de negócio.

negócios
Ligue para o telefone

0800-728-02 02
ou acesse o site:

www.sebraesp.com.br

k APROXIMAÇÃO
«Facilmente percebo
o fabricante distante
do consumidor final.
Nosso papel no
Sebrae é
aproximá-los, buscar
oportunidades»
MARIA EUGENIA BARBOSA
ANALISTA DE MERCADOS

União de fabricantes
facilitou exportação
Com uma média de 20 anos de
atuação no mercado de acessó-
rios e bijuterias, oito empresas
decidiram se juntar com o objeti-
vo deformar um grupo eunir for-
ças para exportar seus produtos
para diversos países.

Hoje, quatro anos depois, o
Criadores do Brasil fechará o ano
comachegada demaisduasno-
vas empresase ainclusão decin-
cofeiras internacionaisnocurrí-
culo.Entreelas aAccessoriesthe
Show, que aconteceu em Nova
Yorkem maiodo anopassado, ea
Éclat de Mode – Bijhorca, de Pa-
ris, realizada em agosto do mes-
mo ano. Para este ano, outras
quatroparticipações emeventos
internacionais estão na agenda
do grupo, que trabalha em rodí-
zio para que cada empresa possa
apresentar seus produtos.

De acordo com Marcelo Mar-
tinez, proprietário da Acessórios
Modernos e um dos fundadores
dogrupo,omercado láforaéum
excelente nicho aser conquista-
do. Os produtos brasileiros são
muito bem vistos e o retorno fi-
nanceiro bem vantajoso. O exe-
cutivo acredita na sinergia do
grupo para alcançar um bom de-
sempenho nas ações de marke-
ting e nas promoções de vendas
do Criadores do Brasil, que hoje
conta com oapoio do Sebrae-SP

e da Secretaria do Governo do
Estado de São Paulo nesses
eventos forado Brasil.“O Sebrae
tem nos ensinado muito por
meio de seus cursos.Nos fez per-
ceber que o cooperativismo é a
melhor ferramenta devendas, já
que não se trata de uma concor-
rência entre asempresas. Há es-
paço para todos”, diz .

Segundo Roselaine Oliveira
Pedro, analista da área de acesso
do Sebrae-SP, o Criadores do
Brasil faz parte de um projeto de-
nominado Consórcio de Expor-
tação.Aliele éauxiliadonumpe-
ríodo de dois anos na capacita-
ção e promoção comercial. A
analista disse que na última edi-
ção da Accessories the Show, em
NovaYork,o CriadoresdoBrasil,
juntamente com outras 18 em-
presas brasileiras, movimenta-
ram cerca de US$ 390 mil .

k COOPERATIVISMO
«O Sebrae nos fez
perceber que o
cooperativismo é a
melhor ferramenta
de vendas, já que
não se trata de uma
concorrência»
MARCELO MARTINEZ
EMPRESÁRIO

Feiras abriram portas
para empresas de Jaú
Confiantes com os rumos da eco-
nomia brasileira, as fabricantes
Tia Noca e Bianca Calçados, am-
basda cidadede Jaú,no interiorde
São Paulo, traçaram estratégias
mercadológicaspara alavancaras
vendas nomercado internoe hoje
observam satisfeitos o bom de-
sempenho de suas empreitadas e
o aumento no volume do fatura-
mento das empresas.

Há 20 anos no mercado, e com
duaslojasnas cidadespaulistasde
Barra Bonita e São Carlos, Bianca
Calçados adotou como prática a
participação em feiras e eventos
corporativos. Há um ano, a empre-
sa leva a cada mês seus produtos
para diferentes estados do Brasil.
Segundo a gerente Elisangela Cu-
nha,a iniciativa surgiuparasalvar
ascoleções passadasapartir dali-
quidação do estoquea preços bai-
xos. O resultado agradou em
cheio,tanto quea empresafechou
2006 com um faturamento 40%
maior em relação ao ano anterior.
O objetivo agora é chegar ao fim
deste ano com aumento de 90%
no volume de vendas.

Com a agenda lotada de eventos
até dezembro, a executiva credita
o sucesso no aumento do volume
de vendas àqualidade do produto
apresentado, ao preço e ao atendi-
mento dispensado no momento
da compra. “Nossoscalçados che-

gama servendidos aR$ 99,90nas
lojas, enquanto osclientes podem
adquiri-los nas feiras ao custo de
R$ 49,90”, diz Elisangela.

Design moderno
Com uma produção mensal em

torno de 4 mil pares de calçados,
Tia Noca aposta na pulverização
de seus pontos-de-venda e no de-
sign diferenciado de seus produ-
tos para alavancar em 5% o fatura-
mento da empresa este ano.

Ao lado da mulher Daniela Ro-
zante, responsável pelo design
dos calçados, o proprietário Edson
Calciolari, abre mão de atender
duas ou três grandes redes para
expandir seus negócios para uma
quantidade maior de lojas nas ci-
dadesdeSãoPaulo eRiodeJanei-
ro.Ele tambémexporta emmédia
1%dasua produçãoparaoCaribe
e Estados Unidos.

“Com o mercado cada vez mais
competitivo, se sentir seguro nas
mãos de grandes empresas é in-
certo. Hoje percebo que estou no
caminho certo, pulverizando
meus clientese apresentandopro-
dutos diferenciados e com design
exclusivo”, diz Edson. A empresa
apresenta ao mercado em média
70novosmodelose acada35dias
a coleção é reforçada.Ao todo são
cinco linhasde produtosentre ras-
teirinhas e sapatos finos.

F E I CO N

Crescimento na construção
civil gera novas oportunidades

Com um crescimento previsto superior a 10% em 2007, o
setor de construção civil brasileiro volta seus olhos durante
esta semana para a 15ª Feira Internacional da Indústria da
Construção (Feicon), que reúne 650 expositores no Pavi-
lhão de Exposições do Anhembi até sábado. O diretor su-
perintendente do Sebrae-SP, Ricardo Tortorella, assistiu a
cerimônia de abertura e falou da importância do setor de
construção civil para as micro e pequenas empresas. “O
setor representa mais de 15% do PIB de São Paulo e por
essa razão temos de investir e cuidar com carinho, fomen-
tando Arranjos Produtivos Locais no setor e oferecendo
capacitação na área”, afirmou Tortorella.

EDUCAÇÃO

Sebrae-SP lança desafio para
estimular jovens universitários

O Sebrae-SP iniciou, nesta semana, a corrida para mais
uma edição do Desafio Sebrae, jogo que estimula o conhe-
cimento empreendedor entre universitários, e permite que
eles tenham contato com as experiências de se adminis-
trar uma empresa, que neste ano será do setor de cosmé-
ticos. O evento faz parte do lançamento nacional do Desa-
fio Sebrae 2007, e aconteceu no Museu da Língua Portu-
guesa, com a presença de professores, diretores e reitores
de faculdades de todo o estado. A proposta é mudar as
condições dos jovens, pois “segundo o IBGE, entre 1995 e
2005, de cada 100 jovens que ingressaram no mercado de
trabalho, 55 ficaram desempregados e apenas 45 encon-
traram uma ocupação. Por isso, é importante difundir a
cultura empreendedora”, avalia Emerson Morais Vieira,
gerente da área de Educação do Sebrae-SP.

INTERNET

Bolsa de Negócios vai auxiliar
micro e pequenos empresários

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas – Sebrae Nacional – lançará, em abril, em seu novo
portal, instrumento que tem como foco principal pequenos
negócios, além de aderir e fidelizar clientes. Trata-se da
Bolsa de Negócios, que será segmentada permitindo que
o usuário possa definir os temas e informações mais im-
portantes para ele, colocando-as em sua home. Além dis-
so, terá um cadastro único de empresas em todo o País.
Com este instrumento, o empresário poderá fazer o cruza-
mento de ofertas e demandas de produtos e serviços das
micro e pequenas empresas. Por meio do portal, ele am-
pliará o mercado de atuação de sua empresa, buscará for-
necedores, distribuidores e clientes pelo mundo virtual.

PEQUENAS EMPRESAS

Parlamentares vão rearticular
frente no Congresso Nacional

Os parlamentares que se identificam com as bandeiras de-
fendidas pelas pequenas empresas estão se organizando
no Congresso Nacional para rearticular a Frente Parlamen-
tar das Micro e Pequenas Empresas. Com isso, pretendem
dar continuidade aos avanços que o setor conseguiu por
meio da participação de parlamentares, entre eles as con-
tribuições para a Lei Geral e para regime tributário das mi-
cro e pequenas empresas, o Simples. Depois da aprovação
da Lei Geral, a principal bandeira que os microempresá-
rios defendem agora é o chamado Simples Trabalhista. O
que eles pretendem é diminuir o ônus dos impostos, au-
mentar o emprego formal e dar ao mesmo tempo condi-
ções para as micro e pequenas de contratarem.

T R I BU TO

Empresas inativas têm até dia
30 para entregar declaração

As empresas inativas têm até o dia 30 deste mês para en-
viar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ).
Em 2006, foram entregues cerca de 320 mil declarações.
Já o prazo de entrega da declaração pelas micro e peque-
nas empresas termina em 31 de maio. A expectativa é que
cerca de 2,5 milhões de empresas do Simples declarem
neste ano. Os programas para preenchimento das declara-
ções podem ser baixados da Internet no http://www.recei-
ta.fazenda.gov.br/Principal/Informacoes/Infodeclara/Decla -
raPJSimples.htm. As informações sobre como obter certifi-
cação digital estão no link: http://www.receita.fazenda.gov.
br/AtendVirtual/Orientacoes/orientacoesgerais.htm
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