
A força dos serviços 
Luiz Carlos Lucena 
 
Elas sofrem com a falta de crédito, os juros dos empréstimos e os tributos, mas não deixam de 
crescer em número e no bolo que forma a economia brasileira. As pequenas e médias já 
somam 5,028 mil empresas do total de 5,110 mil existentes no País, segundo o último 
levantamento do Sebrae. A maior parte - 1,048 mil, cerca de 30% - opera na área de serviços, 
que apresenta maior atrativo para os novos empreendedores. No total, as MPEs respondem 
por 98,4% das empresas, 67% das ocupações e 20% do PIB. Sem contar outras 10 milhões 
que o IBGE estima que atuam na informalidade. Elas são o colchão amortecedor do 
desemprego, principalmente porque nascem como alternativa de ocupação para quem tem 
condições de desenvolver o próprio negócio. Segundo o economista e coordenador do 
Observatório das Micro e Pequenas Empresas do Sebrae, Marco Aurélio Bede, a área de 
serviços cresce 7% ao ano, o comércio 5% e a indústria 2,5%. "A fronteira de expansão da 
economia, principalmente urbana, está em cima do setor de serviços", diz. "É uma tendência 
mundial muito forte nas metrópoles, com a concentração de pessoas, o aumento da renda e 
uma demanda mais sofisticada das famílias".  
 
Não sem sentido, o segmento mais dinâmico e que mais cresce é o de informática -- 12,5% ao 
ano. Outra área que apresenta forte presença entre as novas empresas - cresce 9% ao ano - é 
a de transportes, desde serviços de entrega, taxistas até transporte de cargas e passageiros. 
O coordenador do Sebrae sente um vigor também na área de aluguel de máquinas, veículos, 
equipamentos de informática e objetos pessoais. Atividades de intermediação financeira, como 
corretagem de seguros e de imóveis, são outros serviços que ganham espaço. Detecta ainda 
um impulso nas atividades recreativas, como academias de ginástica. "São serviços que vêm 
crescendo com a segmentação maior das atividades", afirma. Por outro lado, a terceirização 
nas empresas gera novas atividades além das tradicionais áreas de limpeza e manutenção - 
como os serviços de motoboys, editoração e gestão de recursos humanos.  
 
O sócio da Trevisan Outsourcing, Roni de Oliveira Franco, vê as companhias interessadas cada 
vez mais no seu core business - seu produto - terceirizando os serviços de back-office. O 
presidente do Instituto Brasileiro de Consultores de Organização (IBCO), Luiz Affonso Romano, 
lembra que a globalização e a automação reduziu o número de gran-des empresas, houve 
dispensa de mão-de-obra de áreas burocráticas e outras mais qualificadas que partiram para 
seu próprio negócio - e o segmento de serviços traz maiores facilidades para a abertura de 
uma empresa, exige pouco ativo ou matéria-prima, pode ser a empresa de um homem só. 
"Hoje uma empresa é o profissional e seu pen drive, seu escritório é onde estiver sua cabeça", 
afirma. "Além disso, ninguém mais fica 25 anos em uma empresa e muitas empresas não 
duram mais 25 anos, estão sendo adquiridas, dispensam os profissionais. Esse pessoal, acima 
de 40 anos, com experiência e competência, tem mais dificuldade de voltar ao mercado então 
abre seu negócio".  
 
Tendência crescente  
 
O coordenador do Sebrae diz que esse movimento deve ter continuidade. "Estimamos que 
perto de 2020, o setor de serviços pode absorver 50% das empresas". Affonso Romano 
acredita que o crescimento do país com inflação controlada também favorece esse movimento. 
Oliveira Franco diz que a confiança na economia leva as pessoas a exigir novos serviços. Um 
dos problemas nesse processo é o elevado nível de mortalidade dessas empresas. 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
A consultoria reduz os custos de manutenção 
Henrique Ribeiro 
 
Os altos custos de manutenção de laboratórios informatizados e também do treinamento e 
especialização da mão-de-obra capaz de operá-los cria um grande mercado no ramo da 
informática: a prestação de serviços pontuais para empresas de diversos ramos."É caro 
manter uma equipe de computação, então muitos diretores preferem fazer contratos 
temporários, de acordo com a necessidade. Os problemas são pontuais, então a consultoria 
não é necessária continuamente", explica Carlos Yallouz, diretor técnico da Analisa Consultoria.  
 
O crescimento desse mercado, ao que tudo indica, é acelerado. "Nosso negócio cresce 
aproximadamente 200% por ano desde que iniciamos as atividades, em 2001", explica o 
uruguaio Dorian Cosentino, sócio da empresa Kjump Consultoria. De acordo com dados da 
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet 
(Assespro), os serviços em informática movimentaram US$ 6,93 bilhões no mercado brasileiro 
no ano passado, o que corresponde a 62,3% do mercado total de informática no País.  
 
Para atender à grande procura, as empresas de informática oferecem serviços diversificados, 
como manutenção e desenvolvimento de sistemas, criação e hospedagem de websites, 
montagem de softwares sob medida, soluções em infra-estrutura e a terceirização de 
funcionários.  
 
O quadro de trabalhos disponibilizados varia, dependendo das especialidades de cada uma. Em 
comum, a grande maioria delas presta a chamada consultoria, que consiste em analisar as 
necessidades do cliente e, a partir disso, elaborar e colocar em prática um plano de informática 
para otimizar a eficiência da contratante.  
 
Em alguns casos, a tarefa pode ser complicada."Quanto menos presente no mercado estiver o 
ramo da empresa que pede a consultoria, mais difícil -- e mais caro - é o trabalho", avisa 
Yallouz. "Em áreas bem exploradas já sabemos mais ou menos o que se deve fazer", 
completa. Para ele, a consultoria para empresas de comércio é mais simples do que a prestada 
a bancos, por exemplo.  
 
Concorrência  
 



Como reflexo do aquecimento, a concorrência é muito grande e aumenta ano a ano no 
mercado de serviços de informática. De acordo informações da Assespro, em 2007 havia 1.782 
empresas de prestação de serviços de informática no Brasil, o que corresponde a 22,5% do 
total do mercado brasileiro na área de computação.  
 
"Devido à forte concorrência, precisamos sempre investir em reciclagem da equipe e 
especialização em determinadas áreas. Fazer um pouco de tudo é importante, mas se não 
houver uma expertise acima da média em um ou dois serviços, a empresa acaba sumindo em 
meio às outras", argumenta o diretor técnico da Analisa Consultoria.  
 

 
Leia mais: 
 
Uma empresa entre amigos 
 
Apesar do grande crescimento do mercado de consultoria em informática, nem todas as 
empresas recentes no ramo foram criadas apenas pelo aumento da procura por esse tipo de 
serviço. Um exemplo é a Evereste Consultoria, de São Paulo. O grupo foi fundado em 2005 
pelos irmãos Anderson e Jefferson Ruiz e pelo amigo Fernando Ramires. Os três trabalhavam 
juntos no provedor de internet América OnLine (AOL), que naquele ano encerrou suas 
atividades no Brasil. Aproveitando a experiência que tinham adquirido na AOL, sobretudo em 
programação, decidiram abrir a empresa de consultoria, que inicialmente se chamava K2.  
 
Em princípio, os serviços oferecidos eram a criação de websites, a manutenção de 
computadores pessoais e redes e a terceirização de funcionários, que consiste em montar uma 
equipe técnica para trabalhar nos laboratórios de informática das empresas. À época, a 
Evereste Consultoria contava apenas com os três sócios-fundadores em seus quadros.  
 
Com o passar do tempo e o aumento dos negócios, foi necessário expandir a 
equipe."Concretizamos parcerias com algumas cooperativas e outras empresas que nos 
fornecem mão-de- obra especializada de acordo com o que precisamos", argumenta Anderson 
Ruiz para apresentar sobre o sistema rotativo adotado pela Evereste.  
 
Além do incremento na quantidade de funcionários, a consultoria passou a oferecer também, 
desde meados de 2006, os serviços de manutenção fixa dentro das empresas e também de 
monitores. Para o futuro, os sócios já planejam especialização em reparos e instalação de 
serviços Voip (ligação telefônica com conexão pela internet).  
 

 
Leia mais: 
 
Administração de condomínios cresce em São Paulo 
Anderson Figo 
 
A cidade de São Paulo, maior metrópole da América Latina, tem atualmente mais de dez 
milhões de habitantes segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE). Com tanta gente e apesar do tamanho, essa "big apple" 
brasileira segue uma tendência mundial, a falta de espaço. Por esse motivo, nos últimos anos 
houve um aumento significativo no número de empreendimentos habitacionais como 
condomínios, construídos, em sua maioria, no lugar de antigas fábricas e residências. Em 
decorrência desse aumento outro mercado acabou se beneficiando, o de administração de 
condomínios. O serviço envolve não apenas aspectos administrativos como regulamentação de 
documentos e as partes financeira e jurídica, mas também infra-estrutura e segurança 
patrimonial e pessoal dos condôminos.  
 
Segundo Carlos Eduardo Povoa Mariani, diretor comercial da Memphis Consultoria e 
Administração de Condomínios, os consumidores de hoje estão muito exigentes em relação a 
tudo, principalmente com o local em que eles moram. Em uma cidade como São Paulo, onde a 
violência aumenta a cada dia, sistemas de câmeras de segurança, seguros e outros requisitos 



são implementados nos condomínios pelas próprias administradoras para garantir a 
tranqüilidade dos moradores. Para Mariani, é necessário que haja uma boa relação entre os 
condôminos e a administradora, oferecendo um serviço de boa qualidade e honesto "uma 
chave para o sucesso".  
 
Atualmente quem contrata o serviço dessas empresas são, principalmente, construções novas, 
de edifícios recém-terminados, e construções mais antigas, que geralmente necessitam das 
administradoras para regulamentar documentações pendentes. Algumas construtoras também 
auxiliam os moradores na escolha das melhores empresas. Já os preços variam de acordo com 
as necessidades de cada condomínio.  
 
Mariani diz que é importante que as pessoas prestem atenção na qualidade dos serviços que 
vão contratar e que paguem o valor justo para tal, pois assim evitam optar pelo mais barato e 
obter prejuízos no futuro.  
 
Espaço dividido  
 
Escritórios de advocacia e imobiliárias dividem espaço com as administradoras neste ramo, 
porém, oferecem um atendimento menos pessoal e mais voltado para a parte burocrática do 
aspecto administrativo. "Quem leva vantagem é quem consegue dar mais atenção às 
necessidades, logo, oferecem um serviço mais personalizado aos moradores por se dedicarem 
exclusivamente à prática de administrar os condomínios",acrescenta Mariani.  
 
Assim explica-se a crescente proliferação dessas administradoras em São Paulo. O cargo de 
síndico foi se adaptando ao avanço desse tipo de serviço, já que os moradores podem reclamar 
diretamente com a empresa, passou a abranger mais a questão social do condomínio e a 
intermediar a relação entre a administradora e os condôminos, promovendo, por exemplo, 
eventos para a confraternização de todos, argumenta o diretor comercial.Para o futuro dessas 
empresas, Mariani acredita que será promissor por conta do crescente desenvolvimento 
urbano e a conseqüente redução do espaço livre. "A tendência é da cidade crescer para cima e 
não para os lados, ou seja, a quantidade de condomínios tende a continuar aumentando, 
beneficiando as empresas administradoras", finaliza.  
 
Para se ter a noção exata do que isso representa, só em 2007 houve um aumento de cerca de 
40% no setor da construção civil mais precisamente de condomínios fechados. Frente a isso, a 
expectativa do setor é de que esse número aumente entre 15% e 20% em 2008.  
 

 
Leia mais: 
 
Especialização faz a diferença no segmento de call centers 
Amanda Zeni 
 
O Código de Defesa do Consumidor, aos olhos da maioria, foi regulamentado visando o 
respaldo aos clientes insatisfeitos com a aquisição de um produto ou serviço. Mas, espíritos 
empreendedores inatos enxergaram muito além e incorporaram no mercado brasileiro um 
segmento que até hoje se revela uma excelente oportunidade de negócios: os call centers. 
Atualmente o setor é o maior empregador de mão-de-obra especializada do País e, apenas no 
ano de 2007, seu crescimento chegou a 8,5%.  
 
A maioria das empresas recorre à terceirização desse setor para oferecer um serviço de 
atendimento aos seus clientes. O publicitário Lucas Mancini já era experiente em sua área 
quando a empresa em que trabalhava foi chamada para prestar o serviço. Sem conhecimento, 
ele foi estudar o assunto. "O que me apaixonou foi a possibilidade de acompanhar a interação 
entre empresa e cliente", conta.Ampliar horizontes  
 
Em 2002, como funcionário do Grupo Saraiva - rede de fast-food Habib''s-, Mancini criou, junto 
ao grupo, a Voxline Contact Center, da qual é presidente. A idéia inicial era oferecer o delivery 



e o SAC da marca para todo o Brasil. Mas o sucesso fez a empresa conquistar outros clientes e 
ampliar os horizontes, oferecendo hoje também serviços de tecnologia e B2B.  
 
A Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec), em parceria com a E-
Consulting, publicou um estudo este mês indicando que as operações terceirizadas 
representam hoje 35% do setor, com faturamento de R$ 6 bilhões. Com sucesso em 
terceirização, Carlos Almeida, abriu em 1996 a Montana Soluções Corporativas Ltda., empresa 
especializada, principalmente, em call center para o setor público, cujos contratos, só para 
este ano, somam R$ 140 milhões. Almeida explica que "ao terceirizar, a empresa passa parte 
do seu negócio para outra empresa, por isso, cliente e fornecedor devem andar de mãos dadas 
e trabalhar com um mesmo foco". E, complementa: "A prioridade das empresas contratantes é 
pelo menor preço, não a qualidade do serviço que possui um valor agregado, como é o caso da 
Montana".  
 
Guerra de preços  
 
Roberto Meir, presidente da Abrarec, também vê a guerra de preços com maus olhos, mas 
ressalta que o fato de terceirizar o serviço não isenta a empresa contratante da 
responsabilidade em relação à qualidade do atendimento. "A opção pelo preço já é o início do 
mau atendimento ao seu cliente". Com todos esses problemas, de acordo com Roberto Meir, 
ainda assim o serviço no Brasil é considerado superior ao prestado em qualquer outro lugar do 
mundo, por isso ninguém tomou a iniciativa de mudar, acredita ele.  
 
Já o governo federal, com a ajuda e apoio da Abrarec, elaborou 27 normas para o setor, já 
divulgadas pelo Ministério da Justiça, que deverão trazer benefícios para consumidores e 
empresas.  
 
Porém, o executivo explica que algumas normas são detalhes, como; estipular o tempo 
máximo de espera do cliente na linha em 60 segundos, o que na prática é impossível 
mensurar. Para o especialista, "o importante é que o consumidor consiga o máximo da 
resolução dos seus problemas em uma única ligação". Já para Lucas Mancini, independente de 
serem ou não detalhes, o mercado acaba assimilando essas mudanças com o tempo e, no 
final, esse tipo de discussão sempre traz algum tipo de benefício para o setor.  
 
Visto assim, o cenário pode até parecer negativo, mas essa não é a opinião dos conhecedores 
da área. Carlos Almeida credita seu sucesso ao foco inicial da empresa no setor público, 
abrindo para o privado somente quando já tinha experiência suficiente. Lucas Mancini é 
taxativo: "Quem quer fazer tudo acaba tendo problemas", e conclui: "Ao escolher nichos, 
escolhemos nos especializar em funções que consideramos estratégicas para não nos perder". 
Para Roberto Meir, esse é o segredo:"O mercado precisa urgentemente de empresas que 
mostrem novos caminhos e invistam em serviços especializados e de inteligência. É a vez das 
pequenas e médias empresas!"  
 

 
Leia mais: 
 
De operador a empreendedor 
 
O mercado de call centers e contact centers atingiu sua maturidade e tornou-se estável. Hoje, 
entrar e se manter nesse negócio exige bom faro e diferencial. Por conhecer o setor e por isso 
ter experiência de sobra na área, o presidente da Abrarec, Roberto Meir, tem uma visão pouco 
otimista do mercado. Para ele, a tendência geral na qualidade do atendimento é piorar a cada 
ano. E, com a falta de diferencial das empresas, Meir acredita que haverá uma 
megaconsolidação.  
 
Valdik Guerra concorda com Meir. O empresário é diretor-geral da Vidax Contact Center, -- 
empresa que ocupa a 7ª colocação no ranking do setor e a primeira no de pessoas físicas. O 
cargo impressiona, mas chegar lá exigiu ousadia, investimento, estudo e, principalmente, 
tempo para não pular degraus.  



 
O início  
 
Trabalhando na área operacional de uma empresa de pagers, no início dos anos 90, um colega 
sugeriu que abrissem uma empresa de call center. Em 1998, Guerra que estava 
desempregado, recebeu uma ligação do amigo, propondo novamente a sociedade. Desiludido 
com o mercado e disposto a arriscar, no mesmo ano nasceu a Contractors Contact Center, que 
foi instalada em um prédio alugado de 80 metros quadrados onde havia um único computador 
e nenhum clientes.  
 
No início, Guerra adotou a tática de sair de porta em porta oferecendo os serviços da nova 
empresa e se revelou habilidoso para a área comercial. O primeiro contrato foi fechado com 
uma editora para vender assinaturas de três das suas revistas. Sem tecnologia disponível e 
trabalhando com três concorrentes na editora, a Contractors alcançou 50 postos de 
atendimento (PA`s) e passou a representar 57% das vendas da empresa.  
 
Depois de outros pequenos contratos, o segundo grande cliente foi um banco, que obrigou a 
empresa a abrir uma central em Porto Alegre para vender cartões de crédito.  
 
Com expertise em telemarketing, Guerra queria ir mais longe e estudou durante dois anos 
uma estratégia que lhe permitisse conquistar a conta da Telefônica, hoje seu maior cliente. A 
habilidade e agilidade em vendas foram essenciais na finalização de um contrato de 
telemarketing com uma multinacional, isso em 2005. Atualmente a Contractors é responsável 
também pelos serviços telefônicos passivos da empresa.  
 
No início deste ano, o antigo sócio de Guerra vendeu sua parte para uma empresa do mesmo 
ramo, a Meta Soluções Comerciais. A fusão resultou na Vidax Contact Center, que conta com 
unidades em São Paulo, Mogi das Cruzes, Porto Alegre e Salvador, estas duas últimas estão 
em desenvolvimento.  
 
Televendas  
 
Com aproximadamente 11 mil funcionários e investimentos, apenas em 2008, de R$ 30 
milhões, a Vidax estima o valor de seu próximo faturamento em R$ 200 milhões. Apesar de 
oferecer outros serviços, a força da empresa está em televendas ativas. Por isso, Guerra 
compartilha com a opinião dos concorrentes e credita seu sucesso à especialização em um 
determinado nicho do mercado que, quando começou, era carente.  
 

 
Leia mais: 
 
Rapidez e eficiência nas entregas 
Flavio Luz 
 
Com o consumo desenfreado e deficiência de alguns setores para execução das entregas, tanto 
de mercadorias, documentos, muitos empresários estão se consagrando no ramo de serviços 
de transportes. É caso da empresa Jade Express, que esta no mercado há seis anos. 
Localizada no centro da capital, a empresa oferece serviços de entregas, bancários, entre 
outros, por toda a região metropolitana, ABC, litoral e algumas cidades do interior. 
"Percebemos que o mercado precisava de empresas que oferecessem um serviço diferenciado 
e confiável", descreveu a sócia proprietária, Renata Rebelo. Questionada sobre quais os 
diferenciais que a empresa oferece para seu público e quais são os pontos positivos da 
organização, Renata disse: "Primeiro os clientes precisam perceber de qual maneira realizamos 
nossos serviços, um atrativo que com certeza faz a diferença é que o cliente pode solicitar a 
ordem de serviço on-line e pode acompanhar a entrega".  
 
Com a correria do dia-a-dia e a necessidade de enviar documentos, esse tipo de serviço é 
utilizado com grande freqüência. "O principal motivo é agilidade do serviço. Em São Paulo, a 
moto é um meio de transporte rápido e eficiente para pequenas entregas. Um percurso que o 



carro demora 2 horas para fazer, um motoboy entrega em menos de 20 minutos", afirmou o 
empresário, Corintho Junior. A vantagem desse serviço é que eles não são constantes e 
também exigem assinaturas de contratos.  
 
Há nove anos surgia no mercado uma empresa que realiza serviços de entregas e que hoje é 
considerada uma das mais importantes nesse setor. De olho no trânsito e na necessidade que 
as empresas precisavam para executar serviços externos, a Itaim Express, nasceu para 
atender de maneira rápida e segura seus clientes. "Todo começo é difícil, mas com o passar do 
tempo percebemos e conhecemos quais são as prioridades do mercado e de qual maneira 
devemos executar nossos serviços, começamos com três motoboys e hoje contamos com 
cento e cinqüenta colaboradores", descreveu o sócio proprietário, Fernando Souza, que 
também é Presidente de Especialidade de Transporte por Motocicletas, do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (SETCESP).  
 
A Itaim Express atende hoje toda a região metropolitana, ABC, Litoral e algumas cidades do 
interior paulista, além das motos, a empresa conta com outros dez utilitários para atender a 
crescente demanda por esse serviço.  
 

 
Leia mais: 
 
Locação de máquinas é a nova tendência 
Felipe Lima 
 
Há algum tempo o mercado de limpeza profissional vem se caracterizando por dois aspecto : a 
oferta dos mais variados serviços, ultrapassando o estrito campo da limpeza propriamente dita 
e a locação de materiais especializados para realizá-la.  
 
De acordo com o último levantamento do Sebrae, no Estado de São Paulo existem cerca de 
3.500 empresas atuantes neste mercado, sendo que aproximadamente 90% delas são micro e 
pequenos negócios, o que confirma a visão de Tomas Crhak, diretor-geral da Jani-King do 
Brasil, uma das maiores prestadoras de serviço do setor de conservação e limpeza do País. 
"Trabalhamos em um mercado pulverizado, o que acaba por gerar uma necessidade capital de 
as empresas ampliarem seus serviços para além daquilo ligado somente à limpeza". Para 
Crhak, o grande desafio embutido neste crescimento é as empresas conseguirem manter a 
qualidade de seus serviços, quando a tendência é agregar cada vez mais opções ao 
cardápio."Com as empresas ampliando constantemente suas áreas de atuação, chega-se em 
um ponto onde não se pode mais falar de liderança absoluta no segmento, mas sim lideranças 
específicas", explica ele.  
 
A gama de serviços oferecidos pelas empresas de conservação e limpeza é enorme. Liana 
Fernandes, diretora da Inside, diz que a própria demanda do mercado é quem leva para essa 
ampliação de serviços oferecidos."Há três anos agregamos uma marcenaria à nossa empresa, 
pois vimos que havia muita carência desse serviço dentro daquilo que já atuávamos". A Inside, 
além dos serviços de limpeza, também oferece terceirização para áreas de portaria, telefonia, 
jardinagem, manutenção, dentre outros. "Chegamos a oferecer até terceirização industrial 
para o setor de montagem, mas acabamos dando prioridade para outras áreas", diz Liana.  
 
Outra grande mudança que o setor vem apresentando é a tendência à locação de materiais e 
equipamentos para limpeza. Trata-se de um mercado ainda pouco explorado no Brasil, mas 
com enorme potencial.  
 
Presença única"Hoje em dia já não é mais vantagem ao empresário adquirir uma máquina de 
limpeza que ele não irá fazer uso contínuo. Até mesmo para aqueles que o fazem, como as 
prestadoras de serviço na área de limpeza, acaba sendo mais vantajosa a locação do 
equipamento", explica Marcelo Lages, diretor-geral da LocLav, líder absoluto no mercado de 
locação e venda de equipamentos e materiais para limpeza em São Paulo.  
 



A LocLav atua praticamente sozinha no segmento, uma vez que este é um mercado 
relativamente novo. "Outras empresas acabam não gerando concorrência direta por não se 
especializarem somente em locação e solução, embora seja cada vez mais visível que a grande 
tendência do mercado seja esta", diz ele.  
 
Franquia  
 
A empresa de Marcelo Lages não só aluga equipamentos, mas também treina os usuários, 
apresenta soluções ideais de limpeza, tem sua logística e manutenção próprias e está prestes 
a abrir franquias, o que demonstra tratar-se de um mercado amplo e em plena ascensão. "A 
locação de máquinas de limpeza acaba se tornando algo extremamente rentável ao locatário, 
uma vez que esse passa a não ter de se preocupar com treinamento de pessoal para operá-la 
e nem com sua manutenção", afirma Lages.  
 
Pedro João Gonçalves, economista do Sebrae de São Paulo, resume o momento vivido pelo 
mercado. "O Brasil apresenta uma boa situação econômica, ainda que ultimamente vivamos 
sob a iminência de um descontrole da inflação. De qualquer maneira, isso valoriza o mercado 
de crédito, o que acaba por interferir diretamente no setor de prestação de serviços", explica 
Gonçalves. Para ele, isso se liga ao mercado de conservação e limpeza pelo viés da 
terceirização. "Atualmente, a contratação de serviços terceirizados tem papel fundamental na 
economia brasileira, e um setor que prima por oferecer isso é o de conservação de limpeza. 
Quanto a enorme concorrência que há neste mercado, acaba por ser um filtro, onde só 
passarão aqueles que realmente tiverem qualidade para oferecer", enfatiza  
 

 
Leia mais: 
 
Conservação e limpeza, força expressiva do setor 
Caroline Zeine Fakhou 
 
O setor de prestação de serviços ligados à limpeza e conservação tem se revelado um ramo 
promissor no mercado nacional. Aldo de Ávila Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação no Estado de São Paulo, espera um crescimento de 4% a 4,2% para o 
próximo ano na atividade econômica de um modo geral no Brasil, já que "o setor cresce ou 
diminui de acordo com o status quo da atividade econômica do país", explica o empresário. 
Considerado o maior empregador de mão-de-obra feminina e com força expressiva no 
território nacional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, onde cerca de 75% das empresas 
da área estão concentradas -aproximadamente de 7.730 a 8.280 das 11.048 empresas do 
setor-, empresários do segmento e os sindicatos têm investido de maneira contundente na 
formação dos profissionais. "Cerca de 1% do lucro obtido pelas empresas é empregado no 
treinamento de funcionários, que incluem cursos de alfabetização e aperfeiçoamento", explica 
Ávila. Além dos treinamentos subsidiados pelas empresas, o sindicato oferece a seus parceiros 
cursos gratuitos de atualização profissional que incluem as áreas técnica, administrativa e de 
aperfeiçoamento pessoal, entre outras.  
 
Quais as perspectivas em relação ao setor, que gera emprego formal para 1,5 milhão de 
trabalhadores? Rui Monteiro, sócio diretor da Monteiro Serviços - empresa de médio porte 40 
anos que atua no estado de São Paulo, desabafa: "espero que o governo regulamente a 
terceirização, que virou alvo de falsas cooperativas,empresas aventureiras, que não são da 
área e não tem vínculos com o sindicato ou mesmo conhecimento do assunto. Isso acaba 
denegrindo a imagem do setor". Referindo-se à questão da terceirização, Ivete Pugliese, sócio- 
diretora da LimpServ-, empresa que atua na Grande São Paulo há oito anos, disse: "já que não 
existe uma legislação específica para o setor, buscamos amparo na filosofia ética da Ablimp ( 
ssociação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional)". Quando o assunto em discussão é 
crescimento, as empresas demonstram uma postura positiva. Marcelle de Sá, gerente 
administrativa da De Mundi - empresa com cinco anos de atuação no setor de conservação e 
limpeza no estado de São Paulo -, destaca o porcentual de crescimento da De Mundi num 
período recente: "nos últimos oito meses a empresa teve um crescimento de mais de 90%". 
Ao ser questionada sobre previsões para os próximos cinco anos, a gerente se mostra 



confiante: "esperamos que nos próximos cinco anos a empresa cresça cinco vezes mais do que 
nos últimos oito meses". Por falar em previsões, Ivete, da LimpServ revela: "No último ano 
nossa empresa cresceu em torno de 23%". E sobre perspectivas para o ano que vem? "Talvez 
um pouco mais, na faixa de uns 25%".  
 
Dados do anuário publicado pela Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) revelam 
que pequenos e médios escritórios constituem segmentos consumidores que contribuem para 
o potencial de crescimento da terceirização. Em relação aos dados, Marcelle explica que 
contratar serviços terceirizados é vantajoso para o consumidor. "Dessa maneira, o cliente 
dedica-se de forma integral às atividades fim, sem precisar se preocupar com atividades 
meio".  
 
Na mesma linha de raciocínio, Ivete destaca que a principal vantagem advinda da contratação 
de serviços de limpeza terceirizados reside na questão da rotatividade. "A empresa conta com 
um plantão para repor funcionários no caso de férias ou falta". A sócio -diretora aponta ainda 
outras vantagens. "O cliente não tem que se preocupar com vale transporte, salário, 
uniforme". Discutindo a respeito dos custos implicados na contratação dos serviços, ela explica 
que num primeiro momento o cliente pode achar que o serviço terceirizado fica mais caro. "Na 
realidade o que acontece é que na hora de compor a planilha de custos, há uma diluição do 
décimo terceiro, férias, plantões para coberturas de falta e atrasos e uniformes. É por isso que 
se tem essa impressão", finaliza.  
 

 
Leia mais: 
 
Lavanderias têm movimento maior no inverno 
Lane Finamor 
 
Com a modernidade as pessoas buscam maior liberdade e esta, na maioria das vezes, 
relaciona-se ao "morar sozinho". A correria do dia-a-dia faz com que essas pessoas tenham 
seu tempo limitado e necessitando assim do trabalho de terceiros. O mercado das lavanderias 
é um dos que mais crescem no país.  
 
No Brasil existem cerca de quatro milhões de lavanderias espalhadas pelas mais diversas 
cidades. Segundo o Portal das Lavanderias, esse mercado movimenta por volta de R$140 
milhões na economia.  
 
Para muitos empresários durante os meses de janeiro, fevereiro e março foram os mais fracos 
em rendimento. "Desses 12 anos que atuo no ramo nunca foi tão fraco como nos três 
primeiros meses", afirmou a empresária Sueli Hirmógeneses Vanela, 46. Vanela é proprietária 
de uma rede de lavanderias e está no mercado desde 1989, relata ainda que, em paradoxo, o 
ano de 2005 foi o melhor de todos.  
 
A escolha do ponto pode ser uma estratégia para adquirir um número significativo de clientes, 
mais no caso de Vanela, as duas lojas surgiram por oportunidades. "Quando comprei a loja da 
Vila Olímpia ela já estava montada e a da Zona Norte comecei com um pequeno ponto", 
explica a empresária. Para ela estar na num bairro da Zona Sul é satisfatório tendo em vista a 
grande quantidade de pessoas que moram sozinhos e utilizam desse serviço, conta ainda que 
o período de maior faturamento é no inverno por ser a época em que usam-se mais roupas, 
cobertas e edredons. "Chegamos a faturar entre 12 a 15 mil na Vila Olímpia", relata 
salientando que o rendimento em sua outra loja é menor.  
 
Em relação aos seus funcionários a empresária disse que não há nenhum curso exigido ou algo 
do tipo, mas sim que eles passam um treinamento que varia em torno de um mês. "Nossa 
maior dificuldade é a tecnologia e o nome", manifesta relacionando ao fato de que as grandes 
empresas de lavanderias situadas no Brasil conseguiram criar um nome e fazem uso de 
grandes tecnologias inviáveis as de pequeno e médio porte. "Buscamos conquistar os nossos 
clientes com a qualidade, atendimento e bons preços".  
 



Para a jovem de 22 anos, Josyellen Polsachi, o serviço de lavanderia é de vital importância. 
"Meu dia-a-dia é muito corrido, não tenho tempo para nada", relata à universitária que mora 
sozinha há seis anos. Segundo ela é muito simples, prático e rápido chegar numa lavanderia, 
deixar suas roupas e só passar para pegar e usar. Ela acredita ainda que é um dinheiro bem 
empregado, "passa a integrar em minhas necessidades básicas e não uma opção".  
 
"É incrível como esse mercado cresceu, em pouco tempo muitas lavanderias surgiram", 
manifesta a estudante Treicy Gomes Lavagnini, 20. O que é motivo de surpresa é também de 
satisfação para Lavagnini que diz ser um ponto positivo desse crescimento, podendo assim, 
obter uma grande margem de escolha do melhor serviço. "Para nós que moramos sozinhos 
essa foi à melhor saída encontrada".  
 
O ramo está crescendo de uma forma significativa que já conta com comunidades em um site 
de relacionamentos, onde é possível obter jornais e informações sobre o meio. A comunidade 
foi criada para todos os que são interessados ou estejam envolvidos de alguma forma com a 
cadeia produtiva das lavanderias.  
 

 
Leia mais: 
 
Cuidados com a beleza e saúde aquecem setor 
Sabrina Faro Inserra 
 
A prestação de serviços na área da beleza, saúde e bem-estar é um dos setores da economia 
que tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), este setor 
faturou cerca de R$ 20 bilhões em 2007, o que representa um aumento de 13% em relação ao 
ano anterior. As oportunidades de trabalho na área também aumentaram. A oferta de 
emprego em salões de beleza subiu cerca de 118% em 13 anos.  
 
Ainda de acordo com os dados da Abihpec, o crescimento é reflexo de alguns fatores como a 
maior participação da mulher brasileira no mercado de trabalho, o aumento da produtividade 
decorrente do uso de tecnologia, os lançamentos de novos produtos e o aumento da 
expectativa de vida, que traz uma necessidade de conservação da juventude.  
 
Para se manterem no mercado, donos de estabelecimentos desta área apostam na boa relação 
com os clientes. De acordo com o proprietário do salão de cabeleireiro Moleque Travesso, 
Aparecido Costa Moreira, "se o cliente chegar no salão e os funcionários não forem agradáveis 
com ele, fica uma má impressão. Nós queremos atender bem. Procuramos conversar, servir 
uma água ou um café e cobrir as suas necessidades". Para ele, um fator importante é o 
registro dos funcionários. "Não gosto de trabalhar sem registro, pois como eu já trabalhei sem, 
sei a dificuldade que as pessoas têm. Mesmo com alguns problemas de caixa, nós fazemos um 
esforço, pois é melhor para os funcionários. Para deixar os clientes contentes, o funcionário 
tem que estar contente. Se você fica feliz com o seu trabalho, pode ter certeza de que vai 
produzir melhor".  
 
Há trinta anos nesta área, Moreira já se dedicou ao público infantil e jovem e orgulha-se 
quando diz que seus antigos clientes ainda freqüentam seu estabelecimento. "O importante é 
manter o padrão, pois uma mudança brusca pode acarretar na perda de alguns clientes", 
afirma.  
 
Já para o diretor técnico da academia Fit, Cristiano Shiraishi, a saída foi a inovação: "A Fit 
surgiu como uma academia e tinha como objetivo expandir com filiais. O foco mudou e 
passamos a fazer planos de qualidade de vida com academias e prestação de serviços para 
empresas, cujo mercado é maior". Além da academia situada no Brooklin, a Fit trabalha com 
programas de qualidade de vida dentro de empresas, que procuram suprir a necessidade dos 
clientes com campanhas como a de anti-tabagismo e sedentarismo e com a aplicação de 
exercícios para os funcionários.  
 



Em 1999, quando começou, a academia, que possuía 18 funcionários e apenas uma unidade se 
expandiu e conta atualmente com cerca de 170 empregados. Seu público varia desde crianças 
que freqüentam as aulas de ballet e natação até clientes da terceira idade que praticam 
alongamentos e hidroginástica. Nas empresas, o trabalho é feito em todas as áreas, incluindo 
a administração e a produção. Para Shiraishi, o importante não é só o cuidado com o físico, 
mas com o emocional também. "Prestamos qualidade de vida com emoção. Não se trata 
somente de mandar o professor, tratamos também com a parte emocional", relata.  
 
Com foco na classe média alta paulistana, o cabeleireiro Norio Shirasaca e seu sócio juntaram 
algumas economias e abriram um salão no centro da cidade. Três anos depois, foi aberta uma 
filial do Legriffe Hair Studio na zona Sul, que é comandada por Shirasaca até hoje. 
Inicialmente, a rede contava com seis profissionais, porém hoje este número chega a 37. "O 
salão aposta em profissionais tecnicamente capacitados e nivelados, mas principalmente de 
bom caráter e educados", diz o cabeleireiro.  
 
Um problema presente para os proprietários de empresas de pequeno e médio porte é muitas 
vezes a dependência do aluguel de seus estabelecimentos. Segundo Moreira, este é um dos 
principais motivos pelos quais alguns salões acabam fechando suas portas. Seu próprio salão, 
Moleque Travesso, teve que mudar de endereço por causa da despesa. "Você sempre tem que 
estar fazendo o cálculo: quantos porcento nós podemos aumentar? Se reajustamos o preço é 
porque a casa está precisando. Às vezes, ficamos até dois anos sem reajustar, mas tem hora 
que não há mais saída, pois há aumento de aluguel e de outras despesas e se não mexermos 
no preço, começamos a perder".  
 
Para incrementar essa parcela do mercado, algumas empresas têm se especializado em 
investimentos, como a Master Minds, com sede em Campinas, que está em busca de pequenas 
e médias empresas que atuam nas áreas de bens de consumo, manufatura, mídia e 
entretenimento, comércio exterior, tecnologia da informação, serviços bem-estar e saúde, 
entre outros. De acordo com o empresário da Master Minds, Juliano Graff, "Apostamos em 
investimento e gestão, deixando o empreendedor livre". Em abril deste ano, a empresa foi 
nomeada como porta-voz da Semana Global de Empreendedorismo pelo Instituto Empreender 
Endeavor. O evento será realizado em novembro em mais de 50 países.  
 

 
Leia mais: 
 
Cresce a procura por máquinas pesadas 
Renan Palhares de França 
 
O aluguel de maquinário, principalmente para a construção civil, tem apresentado altos índices 
de crescimento nos últimos anos: as máquinas para terraplanagem, por exemplo, lideram a 
lista de equipamentos procurados para locação em São Paulo. Renato Augusto Paes de Barros, 
diretor da Camar Locação e Manutenção de Equipamentos, afirmou que "o mercado de locação 
de máquinas e equipamentos para construção civil vem crescendo muito desde o segundo 
semestre de 2006 graças à queda dos juros e ao aumento dos prazos de financiamento". Ele 
explica que com um período maior para pagar o financiamento e com os juros mais baixos, 
uma parte da população conseguiu construir sua casa própria, e isso fez com que as locações 
de equipamentos aumentassem.  
 
E como não podia deixar de ser, já que estamos na era digital, com o avanço da informática, 
algumas empresas passaram a vender ou alugar softwares para outras. Um exemplo é a E-Fly 
Training, que vende simuladores de vôo para treinamento de pilotos, tendo como um dos seus 
principais clientes, a Embraer, onde treinaram, eletronicamente, pilotos de forças aéreas de 
diferentes países. "Hoje em dia, a terceirização está cada vez mais presente em empresas que 
buscam mão de obra altamente qualificada. É através desta modalidade de negócio, que uma 
empresa pode evoluir em seus produtos, ampliar seus conhecimentos e ultrapassar seus 
limites, pois pode deixar a cargo de outra empresa as ações satélites à sua atividade 
principal." afirmou Marco Filipe Arbage, diretor técnico da E-Fly Training.  
 



O excutivo disse ainda que o crescimento da empresa acompanhou a evolução da aviação civil 
brasileira, porque na medida em que o mercado necessitava de profissionais, a quantidade de 
produtos comercializados pela E-Fly também crescia.  
 
Segundo Paes de Barros, no primeiro semestre de 2008, a empresa obteve resultados 
positivos em seu balanço financeiro. O faturamento foi superior em 40%, se comparado com o 
mesmo período do ano passado. Para este ano, a expectativa de crescimento está entre 30% e 
60%.  
 
Já para os próximos anos, Paes de Barros mantém o otimismo e afirma: "se não houver 
nenhuma turbulência externa e se o poder de compra e, conseqüentemente o consumo, 
principalmente das classes de baixa renda continuar aumentando, creio que viveremos um 
longo período com elevados índices de crescimento", comemora.  
 
O excutivo estima que equipamentos para concretagem (betoneiras, cortadoras de piso) 
representam 15% do total de equipamentos locados pela Camar; já as linhas de ferramentas 
elétricas (rompedores e serras manuais) e de compactadores do solo (placas vibratórias e rolo 
compactador) representam 25% e 20%, respectivamente. Ainda, segundo estimativas do 
executivo, juntas, essas linhas já correspondem a aproximadamente 25% do crescimento no 
faturamento da empresa neste semestre.  
 
E os planos de negócio não param por aí, Arbage afirmou ainda que, para o futuro, a empresa 
planeja treinar cada vez mais em menos tempo, de forma eficiente e, conseqüentemente, cada 
vez mais viável economicamente.  
 
Para os pequenos e médios empresários novos no mercado, ou que pretendem abrir uma 
empresa de locação de máquinas e precisam de orientação a respeito de preços praticados, 
manuais de operação das mais diversas máquinas, além de vários artigos, inclusive sobre a 
legislação de locações, existe a Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Bens Móveis 
(Alec).  
 

 
Leia mais: 
 
Bom negócio para novos empreendedores? 
Suemitsu Osada 
 
Ao analisarmos um pouco da história econômica mundial, identificamos quatro grandes 
movimentos que marcaram época e mudaram os rumos do desenvolvimento socioeconômico. 
O primeiro aconteceu durante a economia agrícola, com a invenção do arado; o segundo veio 
com a revolução industrial com a mecanização e o terceiro com os transistores. E, agora no 
século XXI, vivenciamos a era do conhecimento.  
 
E como cada um desses aconteciments alterou significativamente a forma de fazer negócio, 
hoje temos a mudança comportamental dos consumidores. Contemplados com as facilidades 
no acesso à tecnologia da informação, negócios como o comércio eletrônico se expandem cada 
vez mais, com crescimento de quase 100% ao ano. A indústria também adota cada vez mais 
as facilidades de TI para encurtar a cadeia produtiva e chegar mais rapidamente até o 
consumidor final.  
 
Num mundo cada vez mais dependente desta tecnologia, onde a geração das informações 
assume proporções gigantescas, todo o negócio tende a ser baseado na gestão e no uso do 
conhecimento. A indústria e o comércio já fazem uso quase indispensável dos computadores 
para gerar informações e transformá-las em conhecimento a ser utilizado para estabelecer o 
seu diferencial competitivo ou inovar em seus produtos e serviços. Em decorrência, o 
Marketing não se restringe a simplesmente fazer propaganda institucional, é preciso 
estabelecer relacionamento com cada um dos clientes e é essencial o contato com o cliente. E 
o ramo de serviços como será o desdobramento?  
 



Quem atuar no setor de serviços vai poder exercitar os dois conceitos essenciais baseados no 
conhecimento: o saber e o fazer. Tudo indica que a expansão da economia será direcionada 
para prestação de serviços, e aí surgem boas perspectivas e oportunidades para micro e 
pequenas empresas aproveitarem, tais como:  
 
- Serviços relacionados à tecnologia digital: TI e comunicações.  
 
- Serviços baseados em "economia virtual" como comércio eletrônico: entrega e distribuição 
(logística).  
 
- Prestação de serviços nos segmentos de saúde, educação e segurança.  
 
- Serviços em construção civil.  
 
- Serviços para as classes "C","D" e "E": em locais aonde se concentram os programas de 
transferência de renda.  
 
- Serviços de apoio à operação e gestão de programas sociais e/ou de transferência de renda.  
 
Para aqueles que têm como opção ter algum negócio próprio, o setor de serviços se apresenta 
como uma perspectiva para a prática do espírito empreendedor, uma vez que 72% entre as 
médias e grandes empresas e 30% entre micro e pequenas empresas estão neste segmento. 
Passaremos da sociedade de consumo para sociedade de serviços.  
 
Sejam quais forem as vocações, habilidades, oportunidades e interesses, na decisão 
profissional de uma atividade empresarial própria, é preciso ter cuidado e fazer um 
planejamento para evitar que o entusiasmo e a busca de independência se transformem em 
prejuízo. Tudo deve ser cuidadosamente analisado e preparado para que o negócio tenha 
êxito. Uma maneira de fazer com que isso aconteça é fazer uso, por exemplo, de um bom 
plano de negócio.  
 

 
Leia mais: 
 
Repaginada, a profissão de sapateiro garante novos negócios 
Luan Silva dos Santos 
 
Resgatando uma profissão do passado com tecnologia moderna, as sapatarias ganham espaço 
no mercado criando praticidade e facilidade para o consumidor, podendo agregar num mesmo 
estabelecimento comercial um mix de serviços (costura, bordado, tintura, lavanderia e 
engraxataria).  
 
A Sapataria do Futuro, por exemplo, estão há doze anos no Brasil, com lojas modernas, 
tecnologia de ponta nas máquinas, diversidade de produtos importados e profissionais 
qualificados. Atualmente são cerca de duzentas lojas franqueadas espalhadas pelo Brasil, das 
quais 57 na Capital Paulista e Grande São Paulo. Por conta disso, a empresa prevê a criação de 
até 30 novas unidades para os próximos anos. O diretor comercial de franquias Wagner 
D''Almeida diz que para entrar no negócio é simples. "Para ser franqueado é preciso ter 
alguma experiência empresarial e se identificar com o negócio. Nós temos uma central que 
treina sapateiros e costureiros na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, além disso, é 
preciso capital financeiro".  
 
Já a Golden Service - empresa detentora das "bandeiras do futuro"-, disponibiliza para quem 
assina o contrato de franquia o curso de Treinamento de Franqueado. Nadir Felício, gerente do 
departamento operacional da empresa diz que todo franqueado que assina um contrato tem 
que passar por esse treinamento, para depois operar a loja. Ela propõe o treinamento 
necessário e deixa o profissional pronto para gerenciar o ngeócio dele. No treinamento, que 
dura 15 dias, é mostrada a forma de funcionamento e atendimento, as venda de serviço, 
venda de produto, como funciona distribuição, tabelas de preços, contato com o software etc.  



 
Segundo Wagner a empresa é brasileira, porém importa produtos do exterior. "Trabalhamos 
com equipamentos que nos desenvolvemos e nacionalizamos tomando como base a 
necessidade de melhorar a produtividade e eficiência da mão de obra. Já os produtos são 
importados dos Estados Unidos e Europa". E, além disso, as sapatarias do futuro geram 
emprego. "Cada unidade gera emprego direto em torno de 4 a 8 postos de trabalho", e 
acrescenta: "as Sapatarias do Futuro não tem concorrente nacional, só regional, que é o 
pequeno sapateiro que ainda trabalha de uma forma antiga". Um dos franqueados José Guido, 
que possui duas unidades, afirma: "a concorrência não me afeta". Com uma unidade no 
estacionamento do Shopping D ele está no ramo desde o ano 2000. Ele escolheu o local 
porque achou o valor do aluguel baixo, mas isso refletiu negativamente no negócio. "Eu dei o 
prazo de um ano para ver se o negócio rendia, mas vi outras alternativas".  
 
Geração de empregos  
 
Jorge Pelim - um dos pioneiros do negócio - , há doze anos mantém uma unidade no Shopping 
Iguatemi, em São Paulo. Quando começou, sua loja tinha apenas um funcionário e hoje a 
equipe é composta por vinte pessoas, trabalhando com máquinas e equipamentos da mais alta 
tecnologia do mercado sapateiro. Sua loja ocupa mais de 100 metros entre oficina e loja 
dentro do Shopping Iguatemi, que é um dos metros quadrados mais caros da América Latina. 
Pelim acredita e aposta no diferencial da inovação da Sapataria do Futuro. "Enquanto o 
sapateiro comum trabalha com saltinho de plástico, nós trabalhamos com saltinho de 
polioretano que dura 10 vezes mais e não escorrega. É um material mais caro, mas com uma 
qualidade muito superior", explica. Atualmente, o sapateiro prepara a sua equipe para um 
curso de colagem, em Franca, interior de São Paulo, prevendo uma decisão adotada no Rio 
Grande do Sul. Por ser tóxica, daqui a dois anos será proibido o uso da cola de sapateiro 
naquele Estado. "Em São Paulo, mais cedo ou mais tarde, essa proibição também vai 
acontecer. Então as fábricas já desenvolveram solventes e colas à base de água, que não tem 
cheiro, e a Sapataria do Futuro já está se atualizando nisso", finaliza.  
 
Em São Paulo, a venda da cola de sapateiro é controlada.  
 

 
Leia mais: 
 
Organização do setor gera novos empregos 
Cristina Ribeiro de Carvalho 
 
A rede de eventos é considerada um mercado promissor para seus atuantes e novos 
investidores. Este segmento - que gera em torno de três milhões de empregos diretos e 
indiretos no Brasil movimenta empresas de atuações distintas no setor.  
 
Há 14 anos, grupos de promotores de eventos se reuniram e formaram na cidade de São Paulo 
o Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congresso e 
Eventos do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro (Sindiprom), entidade que os representa 
perante o governo federal. No início eram 40 associados e hoje são mais de três mil. A 
entidade oferece aos filiados, consultoria jurídica e educacional sobre o tema, além de realizar 
uma vez ao ano palestras e cursos com especialistas do assunto. "À medida que as feiras e 
outros negócios se movimentam, o setor de eventos cresce. Ele acompanha passo a passo este 
mercado. São realizados eventos nos 365 dias do ano, daí temos a idéia de quão promissor ele 
é", diz Dárcio Bertocco, presidente do sindicato.  
 
Em expansão por todo o Brasil, os eventos ultrapassam o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, 
região com grande contingente de promotores. "Durante esses acontecimentos são gerados R$ 
1,3 bilhão. Os promotores devem ultrapassar este eixo e chegar às cidades do interior onde 
sempre há oportunidades de mercado através dessas realizações", complementa.  
 
O Sebrae - que oferece apoio a todos os tipos de empresas -, orienta os interessados em atuar 
nessa área como se destacar."Para ingressar neste mercado não é preciso certificado, o 



interessado deve ser pessoa jurídica e conhecer bem o local de sua atuação", explica Gustavo 
Carrer, consultor de marketing do Sebrae. O executivo acrescenta também: "por ser um 
segmento multifacetado é preciso especializar-se no assunto, por exemplo, se o promotor quer 
atuar com congressos médicos é preciso que ele se especialize nesta área e não saia fazendo 
diversos tipos de eventos". Neste caso são os que possuem maior oportunidade de negócios e 
acabam por passar aos clientes seriedade e domínio. Para o executivo, a profissionalização da 
categoria é alcançada mediante o conhecimento adquirido através de visitas a eventos, 
congressos e feiras.  
 
A Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) é responsável por promover aos seus 
conveniados relação de apoio e parcerias com entidades governamentais como o Ministério do 
Turismo e a Embratur, órgãos que promovem o turismo nacional e internacional. Essas 
entidades movimentam US$ 40 trilhões no mundo e atingem diretamente os conveniados que 
são participantes ativos das ocasiões. "Durante esses eventos são movimentados 54 setores 
da nossa economia que abrange todos os envolvidos. Nosso objetivo é fortalecer esses 
grupos", declara José Eduardo, presidente da Abeoc São Paulo.  
 
A entidade tem filiais espalhadas em vários estados e oferecesuporte a estes empresários. 
Para ter acesso a associação é preciso que o empreendedor esteja atuante no mercado há dois 
anos. A Abeoc São Paulo tem 120 afiliados. "Temos a meta de duplicar esse número, pois 
ainda tem muitas empresas que trabalham sem o nosso suporte", relata.  
 
Segundo dados da International Congress & Convention Association (ICCA) - que analisa a 
quantidade de eventos realizados mundialmente - o Brasil ocupa o oitavo lugar entre os países 
do mundo e o primeiro entre os países latino americano que mais realizam eventos. A cidade 
de São Paulo está como a primeira colocada das Américas.  
 
Promoters  
 
Os profissionais de diversas áreas se arriscam no mercado de eventos como o caso de Ricardo 
Braga, consultor de marketing que há três anos deixou seu cargo em um veículo de 
comunicação para se dedicar ao mundo dos eventos. Com a criação da empresa Blue Iguana, 
promove acontecimentos corporativos e congressos. No início eram três colaboradores, com o 
tempo este número foi reduzido ficando com apenas uma secretária e por isso, divulga seus 
trabalhos pelo telemarketing. Com a lista de exigências recebida o promoter contrata serviços 
especializados de iluminação, som, buffet, recepção entre outros. Além dos serviços 
terceirizados, a empresa conta com a participação de free lancers e um cadastro de quinhentos 
profissio-nais. "O mercado de eventos possui perfis específicos de acordo com a época", e cita 
como exemplo, as comemorações do centenário da imigração japonesa. "Modelos japonesas 
bilíngües são atrativos para recepcionar os eventos".  
 
A empresa Adonai Eventos consegue colocação entre os eventos sociais e montagem de stands 
de feiras. A corporação mantém uma constante observação do que acontece no mercado. "Se 
estiver atento a sua empresa chega na frente. Precisamos estar no lugar certo, na hora certa, 
sermos encontrados pelos clientes, internet, anúncios nas revistas e sites especializados e 
participação nas feiras voltadas para a área", revela a diretora Margareth Calixto, que está no 
segmento há cinco anos. "Hoje, o mercado de eventos está muito dinâmico e movimenta mais 
de R$9 bilhões por ano, este mercado tem espaço especial para pequenas e médias empresas 
que contam com profissionais altamente especializados no segmento que atuam".  
 

 
Leia mais: 
 
Empresas diversificam produtos 
Lucas Alves 
 
A visão empreendedora de um estudante universitário fez surgir há 30 anos um negócio que 
continua crescendo com o passar do tempo. O empresário Bento Cabral escolheu o setor de 
locação de trajes para preencher uma lacuna que viu nessa área de serviços. Hoje ele faz 



parte de um mercado em potencial que no ano passado respondeu por 57% do PIB nacional, 
segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O bom momento 
econômico também explica a liderança do setor de serviços que em maio, pelo quarto mês 
consecutivo, como o que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada.  
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho, em maio deste ano foram criados 55.361 novos empregos, 15 mil a mais do que os 
registrados em maio do ano passado. No acumulado do ano até maio, o setor de serviços teve 
desempenho recorde para o período, sendo responsável pela geração de 365.377 empregos 
formais. O resultado é comemorado pela Black Tie, empresa de Cabral, que obteve 
representativo crescimento de 45% no fluxo de demanda somente nos primeiros cinco meses 
deste ano. "A Black Tie é uma das precursoras no setor de locação de trajes para noivas, 
noivos, pais, padrinhos e pajens", disse o gerente de marketing da empresa, Cristofer 
Mickenhagen. No entanto, ele explica que apesar de rentável, o negócio é bastante complexo 
de administrar. "É uma atividade difícil de ser exercida, que requer experiência de mercado e 
variedade de produtos".  
 
Outra empresa de serviços que tem crescido uma média de 20% nos últimos anos é a Color 
Sisthem do Brasil, que trabalha com locação de máquinas copiadoras, impressoras e 
multifuncionais. Estabelecido há 16 anos, o negócio tem se mantido estável por estar entre os 
pioneiros do segmento. "Antigamente o mercado tinha pouco espaço, mas hoje temos muita 
concorrência. Nos destacamos por conhecer esse mercado e pela qualidade do produto final", 
argumenta o empresário José Pereira Vicente.  
 
Com um volume de 15 milhões de páginas impressas por mês, a empresa tem um parque 
gráfico com mais de cinco mil máquinas. "Todo material do Sebrae é impresso em máquinas 
locadas por nós", comenta. Outro cliente, que éatendido há quase dez anos, é a TAM, que está 
também possibilitando a internacionalização dos serviços da Color Sisthem. "Estamos 
ampliando nosso atendimento da TAM para o Chile e Paraguai. Em breve vamos prestar 
serviços também na Argentina e no Uruguai", revela.  
 
A perspectiva de Vicente é que sua empresa continue crescendo. Por outro lado, ele trabalha 
com um cenário de precaução, tendo em vista as metas ambientais dos países. "Como nossa 
matéria-prima é o papel, existe a questão ecológica, que tende a diminuir sua circulação no 
mundo", reconhece. A comunicação digital é outro fator de preocupação, que requer a busca 
de outras soluções. "Estamos pensando em novos softwares e desenvolvendo a digitalização 
de processos como alternativa ao uso de papel", revela.  
 
Em comum, a Black Tie e a Color Sisthem têm o fato de começar como pequenas empresas. 
Ao longo dos anos elas ganharam o status de médias, de acordo com a classificação do 
Sebrae. Com mais de cem postos de empregos diretos gerados, elas se mantém no mercado 
acompanhando o bom desempenho do setor de serviços. "Antes trabalhávamos somente com 
cópias. Com a expansão, ampliamos nossa atuação para a impressão", detalha Vicente, da 
Color Sisthem.  
 
Dos 80 ternos comprados pelo fundador da Black Tie no antigo Mappin há 30 anos sobrou o 
desejo de continuar empreendendo. A cada ano a empresa lança três coleções, efetua uma 
média de 1.300 aluguéis de trajes e atende cerca de 220 noivas por mês. Como diferenciais, 
ela importa da Europa com exclusividade a coleção Pronoivas. "Temos ainda como diferencial o 
cofre, onde as peças alugadas com antecedência são guardadas até a data de uso", justifica 
Mickenhagen.  
 
De olho neste segmento, a Expo Noivas & Festas tem se consolidado com a principal feira de 
casamentos do país, com 36 mil. O diretor da Goal Promoções e Feiras, José Luiz de Carvalho, 
elaborou uma pesquisa sobre esse mercado com base em dados do IBGE e identificou que o 
setor movimenta cerca de R$ 3,7 bilhões por ano.  
 

 
Leia mais: 



 
Mercado exigente e em desenvolvimento 
Adriana Chaves 
 
No início da década de 90, as grandes empresas brasileiras começaram a reproduzir no Brasil 
uma prática que vinha sendo adotada, desde os anos 70, por países desenvolvidos: a 
transferência para terceiro de algumas de suas atividades, para com isso se concentrarem em 
seus próprios negócios. A nova prática mostrou ser mais do que um modismo. Vinte anos 
depois, 86% das empresas brasileiras aplicaram ou aplicam serviços terceirizados, segundo 
uma pesquisa realizada, em 2005, pelo Centro Nacional de Modernização (CENAM).  
 
Em princípio as transferências foram quase sempre de atividades chamadas meios - 
segurança, transporte e limpeza, por exemplo -- consideradas importantes, mas distantes da 
atividade fim. Hoje há empresas que permitem a terceirização de atividades imprescindíveis, 
dentre elas a folha de pagamento, comunicação e recursos humanos, entre outros serviços.  
 
A terceirização permitiu que algumas dessas empresas, especialmente, as pequenas e médias 
do setor de serviço, tivessem a chance de se desenvolver e ganhar espaço.  
 
Com isso, a regra máxima no mercado, entretanto, não mudou: quem teve visão para se 
diversificar e aperfeiçoar seus serviços ganhou como recompensa mais do que simples 
sobrevivência, mas o respeito - e o contrato - de grandes empresas.  
 
O consultor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP), 
Paulo Melchor, lembra que as empresas de serviço que tiveram visão investiram e se 
desenvolveram, dentre outras áreas, em tecnologia para o melhor desempenho da tarefa. "O 
que a empresa que contrata espera da terceirizada é que ela faça o serviço melhor do que ela 
própria faria", avalia.  
 
Se a melhora na tecnologia foi um ponto positivo para as empresas terceirizadas, outra 
questão para quais as empresas do setor devem ficar atentas é quanto a qualidade de sua 
própria gestão. Esse ponto tem sido mostrado como crucial para as relações entre contratado 
e contratante. E com isso, o mercado de terceirização é exigente.  
 
A pesquisa do CENAM revelou que 53% das empresas terceirizadas não atendem as 
expectativas quanto à qualidade da atividade desempenhada.  
 
As questões trabalhistas são também constantemente alvo de queixa é o que mostra Adriano 
Dutra, da Saratt - empresa especializada em gestão de serviço -, lembra que "a contratante 
sabe que tem que se preocupar com salário, INSS e outros benefícios do trabalhador da 
contratada porque a justiça a considera subsidiária responsável". Para ele, essas duas 
questões têm íntima relação com a gestão da contratada.  
 
Segundo Dutra, é comum que as empresas terceirizadas se preocupem em prestar o serviço 
contratado, mas esqueçam de sua própria administração. Ele aponta, entre as medidas 
imprescindíveis a serem adotadas pelas empresas como forma se ajustarem às exigências do 
mercado: a profissionalização das relações com a contratante, aperfeiçoamento da estrutura, 
organização, preocupação com preço e qualidade. "Além disso, é imprescindível estar disposto 
a entregar o máximo que pode", completa.  
 
Outro dado revelado pela pesquisa CENAM, é que apesar de apenas 21% das empresas 
afirmam que a escolha da terceirizada é feita por esta apresentar certificado de qualidade, 
97% tem preferência por empresas certificadas. Um forte indício de que apesar de ainda não 
ser uma exigência, é um diferencial.  
 
Esse diferencial foi percebido pela Parente Andrade, especializada em fornecimento de mão-
de-obra. Com 30 anos no mercado, a empresa amazonense, começou com um 
empreendimento familiar, que se resumia a uma única atividade. Hoje, tem entre seus clientes 



empresas do porte da Petrobras, Shell, Transpetro, Andrade Gutierrez entre outras. Além 
disso, tem atuação no Pará, Ceará, Bahia, além do Amazonas.  
 
Segundo o superintendente da Parente Andrade, André Coimbra Storino, foram duas as 
principais medidas tomadas pela empresa para ganhar espaço no mercado. A primeira 
aconteceu há oito anos, quando a empresa decidiu aumentar para 11 o número de atividades 
especializadas. Isso ampliou sua área de atuação. A segunda se concretizou no final de 2007, 
quando a empresa concluiu seu rol de certificações. Ela hoje pode apresenta ao mercado um 
raro arsenal de certificados de preparação: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. "Foram 18 
meses de dedicação de toda a empresa, desde a Alta Direção até o chamado chão de fábrica". 
O fruto desse trabalho e da visão de mercado a empresa colhe hoje, com quase mil 
funcionários e um faturamento anual de cerca de R$ 30 milhões.  
 
As certificações, se não são imprescindíveis, podem permitir a uma terceirizada sentar-se à 
mesa com seus clientes com um maior poder de negociação. A contratada, por sua vez, tem 
uma garantia bem maior de que terá qualidade nos serviços e respeito por normas e leis. Uma 
posição defendida pelo consultor Adriano Dutra, para quem a terceirizada deve buscar o 
equilíbrio nas relações com a empresa contratante.  
 

 
Leia mais: 
 
Um campo fértil para empreendedores 
Vívian Teixeira 
 
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está em plena transformação. Décadas após ter 
sido relegada a receber apenas indústrias, devido aos incentivos fiscais oferecidos pelos 
municípios e proximidade geográfica da capital, a região diversifica cada vez mais seu perfil 
econômico. O comércio e os serviços, antes minoria, já dominam o mercado de cidades 
tradicionalmente industriais, como São Bernardo do Campo e Guarulhos.  
 
A tendência de evolução do setor é confirmada pelos dados do Observatório das Micro e 
Pequenas Empresas do Sebrae/SP, que apontam um crescimento médio de 7,8% ao ano do 
setor de serviços desde 2000 na Região Metropolitana. O número impressiona quando 
comparado à média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do período, que 
não ultrapassou os 5%.  
 
O coordenador do Observatório das Micro e Pequenas Empresas, Marco Aurélio Bedê, credita 
ao setor de informática o maior crescimento na região - com índice médio anual de 15%."A 
tendência deve continuar. Estamos atualizando os dados este ano e já percebemos que o ritmo 
se mantém", afirma Bedê.  
 
A conclusão dos especialistas é de que este movimento acontece desde a década de 80, 
quando as indústrias, em crise, começaram a terceirizar serviços para reduzir custos. A crise 
industrial dos anos 90, causada pela abertura econômica, reforçou a necessidade. "A partir daí 
se criou uma rede de serviços prestados às empresas, ainda muito dependente da indústria", 
afirma o chefe da Divisão de Estudos Econômicos da Fundação Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados), Miguel Matteo. Ele, que em sua tese de doutorado estudou o perfil de 
atividade econômica na RMSP, acredita que o setor de serviços tem crescido nestas regiões, 
principalmente por conta da indústria, e não apesar dela.O perfil de cada cidade, porém, é 
diverso. Matteo, do Seade, explica que cada município se desenvolveu de uma forma única. 
Cidades como São Bernardo, por exemplo, estão mais ligadas à indústria automobilística, com 
o segmento de serviços menos diversificado. Já o município de Guarulhos desenvolveu uma 
gama de serviços relacionados ao Aeroporto Internacional, que exige um maior número de 
empresas de logística e uma rede hoteleira de grande porte.  
 
É o que confirma o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Wilson 
Lourenço. De acordo com Lourenço, a instalação do aeroporto, há duas décadas, iniciou um 
processo de grande expansão econômica que atinge agora um de seus melhores momentos. 



"O aeroporto demandou investimentos em logística e na rede hoteleira, que também 
trouxeram infra-estrutura de serviços como alimentação, lazer, compras e educação", afirma o 
excutivo.  
 
Atualmente, o município se beneficia também da localização geográfica, da proximidade de 
três grandes rodovias e das restrições impostas a circulação de caminhões em São Paulo, por 
exemplo. O resultado imediato foi a criação de centros de distribuição de grandes redes na 
cidade, com o objetivo de abastecer toda a região.  
 
Desenvolvimento  
 
Já o município de São Bernardo, a situação é diversa - sem um incentivo comparável ao 
aeroporto, a cidade desenvolveu-se no segmento de serviços prestados às empresas, formado 
de atividades como limpeza, segurança e telemarketing, por exemplo.  
 
O perfil econômico deste setor, segundo Miguel Matteo, comprova que é a indústria ainda a 
maior responsável pelo desenvolvimento dos serviços no município.  
 
Porém, ele não nega a vocação da região para o setor de serviços, que evolui tanto em pessoal 
contratado quanto em número de empresas. "Basicamente 75% do setor de serviços do estado 
está na Região Metropolitana de São Paulo, enquanto somente 53% da indústria está sediada 
na mesma área", afirma.  
 
O pesquisador Miguel Mateo ainda destaca que, há várias subcategorias dentro do setor, e que 
geralmente os serviços são vistos como uma atividade relacionada a consumo final, como 
shoppings e cinemas, por exemplo. Porém, o segmento que mais se desenvolveu na economia 
da Região Metropolitana foram os serviços terceirizados das empresas, os técnicos, como 
contabilidade e advocacia e até informática.  
 

 
Leia mais: 
 
Empresário comemora crescimento do setor 
 
A evolução do setor de serviços na Região Metropolitana aconteceu para atender às demandas 
da população local, que ganhou poder aquisitivo nos últimos anos e se tornou mais exigente. 
Esta é a avaliação do empresário Antonio Veronezi, chanceler da Universidade de Guarulhos 
(UnG) e empreendedor do Internacional Shopping, na mesma cidade. Veronezi conta que, 
quando resolveu investir em uma instituição de ensino superior, no final dos anos 60, ocupou 
uma lacuna que existia na região: a falta de serviços para o município.  
 
"Guarulhos era vista como uma cidade de trabalho. As pessoas não se mudavam para lá 
porque não havia infra-estrutura, serviços de apoio. Por este motivo, investi exatamente no 
que faltava".  
 
Pioneira, a instituição de ensino que começou com quatro cursos e 480 alunos, hoje já possui 
mais de 20 mil estudantes, distribuídos em cerca de 50 cursos. O ritmo anual de crescimento 
da instituição nos últimos três anos é de 20% - resultado do panorama econômico e da 
demanda crescente do mercado por profissionais com nível universitário. O sucesso da 
universidade trouxe a concorrência o mercado de educação superior cresceu, mas, segundo 
Veronezi, não chega a incomodar. "A concorrência é saudável", diz.  
 
O foco em atender as necessidades específicas de Guarulhos fez com que fossem criados 
cursos tecnológicos voltados ao segmento aeroportuário. A indústria também ditou a evolução 
dos cursos na instituição. A procura por engenheiros tem crescido, e a relação com a indústria 
ainda é muito forte, segundo o chanceler.  
 
Ele acredita que a última década foi um período determinante na evolução do setor de serviços 
local. A abertura do Internacional Shopping em 1998 foi, para Veronezi, um marco na infra-



estrutura oferecida à população. A família do empresário já possuía um shopping na região 
central de Guarulhos, mas o objetivo era montar um centro de compras e lazer condizente 
com a demanda da população. "O crescimento econômico fez com que as pessoas comprassem 
carros e deixassem de procurar o centro da cidade para fazer compras, devido à dificuldade de 
circulação e estacionamento. Os shoppings são uma resposta para o problema", explica. O 
resultado foi a expansão dos negócios da família.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 jun. 2008, Suplemento Especial Pequenas e 
Médias Empresas, p. D1-D8. 


