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Mais empadas, a custos menores
A Empada Brasil, que está em quase todo o país, concentra a maior
parte de suas franquias em São Paulo. Seu recém-inaugurado
Centro de Produção e Distribuição (CPD), localizado na Casa Verde,
bairro da Zona Norte paulistana, faz em média 5 mil empadas
por dia e, em função da crescente demanda, a empresa já planeja
aumentar a produção. Ela assegura que o CPD fez cair em até
20% os custos nas operações dos franqueados.
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Negociar com credor não é fácil
para as micro e pequenas, reco-
nhece a advogada Juliana Bu-
chamar. Especialista em nego-
ciação de dívidas, ela sugere que
qualquer documento — antes de
ser assinado — seja revisto por
um advogado. Juliana argumen-
ta que a recuperação judicial tem
sido um instrumento muito uti-
lizado, por exemplo, após su-
cessivas tentativas de negociar
com bancos. Ao recorrer à Justi-
ça, diz a advogada, a empresa

apresenta um plano de paga-
mento com formas e prazos ne-
gociados. E até na Lei de Falên-
cias, há um capítulo específico
para tratar do plano de recupe-
ração judicial para micro e pe-
quenas empresas. Juliana Bu-
chamar esclarece que a aprova-
ção do plano é feita pelo juiz e
não pelo o credor. Mas a limita-
ção da lei é que o plano de recu-
peração não inclui a área traba-
lhista. Essa dívida deve ser paga
com prioridade.

Microempresa tem
dificuldade de negociar

Ao prestar contas com a Receita,
alguns micros e pequenos em-
presários lamentam a falta de
mecanismos para minimizar a
mordida do Leão. Para Antonio
Vicente Graça, diretor de tribu-
tos da Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade (Ane-

Comprar sem critérios tem feito
vítimas e o número de prejudi-
cados cresce entre os novos
consumidores. Há quem lance
olhares acusadores sobre a pu-
blicidade. Seria ela quem em-
purra o consumidor a comprar
até o que não precisa. Desta vez,
um desagravo em forma de livro
soma-se aos gestos em sua de-
fesa. Em Propaganda — a má-
quina de divulgar, resultante de
uma dissertação de mestrado, o
publicitário e professor Milton
Lara enfrenta polêmicas. Já no
título transparece uma citação
que pede explicações. Propa-
ganda ou publicidade? No Brasil
ficou convencionado que é a
mesma coisa, esclarece o autor.
O que fica bem exposto no livro
é a intenção de colocar por terra
o mito que tem feito da publici-
dade uma atividade alienante e
voltada, apenas, ao objetivo da
venda. Ou algo narcisista, foca-
da em si mesma. Lara recorre à
História e cita dados da econo-
mia moderna, enaltecendo a
presença da publicidade como
arte e como ferramenta essen-
cial para o estímulo das relações
de compra e venda, onde seu
papel é o de informar. “A publi-
cidade não cria loucos consu-
mistas, não é ingênua, angelical

tampouco demoníaca. A publi-
cidade não vende, ela divulga e
fixa positivamente as marcas”,
brada Milton Lara, defendendo
o setor que, na sua opinião, re-
voluciona linguagens ao longo

do tempo e estimula — sem
mentiras — o desenvolvimento
social e humano. A publicidade
informa sobre o produto de ma-
neira adequada ao público-
alvo, diz Lara.

Os sites de compras coletivas se
multiplicam. Crescem e mudam
o perfil para responder às rápidas
mudanças nas necessidades dos
consumidores. Em menos de um
ano de atividade, o Tripular já
percebeu essa característica do
mercado e partiu para divulgar
produtos a clientes com disposi-
ção para despesas maiores sem
deixar a popularidade que o con-
sagrou. Hoje ele destaca produ-

tos e serviços sofisticados e man-
tem os descontos. Pedro Casarin,
diretor de negócios do Tripular,
acha boas as perspectivas e co-
menta sobre o sucesso do mais
novo site do grupo, o www.aler-
tados.com.br, onde é grande o
número de ofertas em bares, tea-
tros e restaurantes, por exemplo.
O segredo, segundo Casarin, é o
rigor na escolha dos parceiros
comerciais.

Luiz Augusto Mazzon aposta na
demanda por equipamentos uti-
lizados na construção de mora-
dias para a classe média emer-
gente. Mazzon preside a Soletrol,
que neste ano investirá R$ 10 mi-
lhões em ampliação de sua fábri-
ca no interior paulista. A empresa
acaba de lançar o Solarmax, um
compacto com capacidade para
110 a 220 litros e ao preço médio
de R$ 1.000, adequado a progra-
mas habitacionais como os da
CDHU e Minha Casa, Minha Vida.
Ao mirar esse mercado, a inten-
ção é triplicar a presença no va-
rejo de pequenos aquecedores
solares e até 2013. A meta é che-
gar a 1.500 pontos de venda em
todo o país. Hoje, a Soletrol está
em 500 revendas.

Aquecedor solar
para todos

Antes de recorrer à Justiça, vale a tentativa de acordo

Livro de Lara faz um desagravo à imagem da publicidade

Produtos de custos mais elevados ficam no Tripular

Soletrol lança o Solarmax

fac), esta é a hora de
pensar no próximo
ano. Graça recomenda
consulta a profissio-
nais de contabilidade.
Segundo ele, não é pe-
queno o número de
empresários desinfor-
mados sobre a aplica-
ção em alguns fundos
e sobre a opção ade-
quada pelo Simples ou

Simples Nacional. Ressalta
como alternativa o fundo que
incentiva os esportes ou o que
apoia o cinema. Este fundo,
além de permitir a dedução no
Imposto de Renda, ainda per-
mite ao contribuinte ter um re-
torno financeiro vindo da bi-
lheteria dos filmes nacionais.

Micros: imposto ajuda cultura

Dinheiro dos pequenos
pode incentivar a cultura

Tripular segmenta
atuação com Alertados

“Publicidade não mente nem é
máquina de criar loucos consumistas”

Dreamstime
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