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Crescer mesmo em ambientes desfavoráveis
Aaceleraçãodainflação, os sinais
de relaxamento
na condução da
política fiscal e a
persistência das
dificuldades para a economia
retomar o caminho do rápido
crescimento tornaram ainda
mais hostil um ambiente em
geral pouco favorável para a
atividade das empresas, sobretudo as de menor porte.
São elementos novos que
se somam a outros velhos co-

nhecidos dos empreendedores
brasileiros, para dificultar ainda
maisseutrabalho.Decertoosnovos problemas impõem novos
cuidados, novas atitudes, mas,
se adequadamente enfrentados,
não impedirão o progresso. Não
são raros os exemplos dos que
fazemdaadversidadeumaoportunidade para a busca do êxito.
Há uma notória deterioração
do ambiente macroeconômico.
O fato de, em março, a inflação
acumuladade12mesesterestouradoolimitedetolerânciadapo-

lítica de meta inflacionária exige, além de medidas adequadas
da política monetária, um comprometimento mais efetivo do
governo com o rigor fiscal. Mas
ogovernovemaliviandosuapolíticafiscalpormeiodeartifíciose
gerando desconfianças quanto à
sua consistência. A atividade
econômica, apesar dos muitos
estímulos anunciados nos últimos meses, continua a patinar.
Aburocraciaexcessiva,acomplexidade do sistema tributário,
as exigências legais, os custos da

formalizaçãodoempregoeasdificuldades para a obtenção de financiamentos bancários continuam,comosempre, adificultar
a atividade empresarial, afetando mais uns do que outros empreendedores e elevando o custo das operações.
Caminhos para sobreviver e
crescernessecenáriomaisdesfavorável existem – e, em geral,
são conhecidos. É indispensável
fazer a escolha mais adequada
paracadaempreendimentoneste momento em que as incerte-

zas tendem a aumentar.
Manter controle rigoroso dos
custos, prática essencial em
qualquer circunstância, é ainda
mais relevante em períodos de
dificuldades, quando a diferenciaçãoemrelaçãoaosconcorrentes,sobretudoemtermosdepreço e qualidade, se torna vital.
A sabedoria da escolha de
bens e serviços que podem ser
oferecidosapreçosmaiscompetitivos, mas que não afetem sua
qualidade, é outro elemento indispensável para sobreviver e

crescer na dificuldade. Em
muitos casos, custos baixos e
altaqualidadeexigemotrabalhodeprofissionalmaisqualificado. Saber selecioná-lo e
conseguirmantê-losão qualidadesessenciaisdoempreendedor que consegue superar
as dificuldades.
São apenas alguns exemplos de como as mudanças no
cenário econômico podem
ser encaradas e as dificuldadespodemser transformadas
em fatores de crescimento.

Site adaptado para celular não é luxo, é obrigação
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Empresário precisa fazer a atualização tecnológica para atender melhor o consumidor e não perder tempo e principalmente dinheiro
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PRESTE ATENÇÃO

48,5%
das 84,5 milhões de pessoas
com acesso regular à web
no Brasil usam dispositivos
móveis, segundo dados do
F/Radar no ano passado.
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da população acessa a web
por celular ou tablet. Homens
representam a maioria entre
usuários de tablets: 62%.
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dos adeptos de dispositivos
móveis usaram o aparelho
para descobrir a rua da loja
antes de comprarem.
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Rapidez. Para o especialista Leandro Ginane, usuário não tem paciência com sites lentos
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“Acho cada vez mais fundamental. É inevitável preparar o
site para celulares e tablets. O
investimento, devido ao custo
e benefício, vai se diluindo com
o tempo”, afirma Lucas Longo,
fundador e professor do Instituto de Artes Interativas.
Leandro Ginane, sócio da deviceLab, consultoria especializada em teste de eficiência de
sites e aplicativos, vai além. Para ele, a migração de tecnologia
é questão de vida ou morte nos
negócios atualmente.
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LUCY ONODERA,
empreendedora
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Cada área da
empresa tem
indicadores e
nos reunimos
mensalmente
para ver se
eles são
atingidos
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Pouco importa o ramo de atividade da empresa. Segundo especialistas em tecnologia, os
empresários que ainda não investiram em versões de seus sites para dispositivos móveis
correm o risco de em muito
pouco tempo tornarem irrelevante a presença de seus negócios na web.
Respaldados por levantamentos como o F/Radar – estudo realizado pela agência F/Nazca aponta que quase a metade
dos internautas brasileiros faz
uso de tablets e smartphones
para acessar a internet –, eles
dão como urgente e obrigatória a conversão das home pages
corporativas para uma tecnologia capaz de se adequar a qualquer dispositivo móvel.
Os custos de adaptação à nova tecnologia, como todo investimento na internet, vai depender do nível de sofisticação programada. Mas o empreendedor
pode tomar nota: em agências
e consultorias especializadas,
os preços partem de 30% do desembolso já realizado com a
versão tradicional do site, podendo alcançar até três vezes o
valor total da página da empresa na web. Mesmo assim, quem
entende do assunto é categórico: o investimento compensa,
uma vez que não se trata de luxo, mas de necessidade.
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Renato Jakitas

“Independentemente da forma que está sendo acessado, se
por smartphone ou desktop, se
um site demorar mais do que
três segundos para abrir, temos pesquisas que comprovam, 57% das pessoas tendem
a abandonar a página. Se você
tem um site que é projetado
apenas para desktop, é natural
que ele seja mais pesado no mobile”, afirma o especialista.
Ginane é defensor de uma
tecnologia chamada ‘design dispensivo’, que reconhece o tipo

do aparelho que acessa a internet e adapta o layout e os recursos da página para ampliar a capacidade de navegação. “O problema é que, no Brasil, o empresário ainda não se atentou
para isso. Acontece muito de
se acessar um site pelo celular
e aparecer aquele formato em
que as letrinhas ficam pequenas e o leitor fica aumentando
com o zoom, com os dois dedos, para poder ler. Essa é uma
situação péssima de uso”, destaca Ginane.

Com relação aos aplicativos, que ficam como ícones
de atalho nos dispositivos, a
sugestão de Luiz Carlos Vieira, professor do curso de
pós-graduação em gestão
em web do Centro Universitário Senac, é de que o empresário deve ter cautela. “O
aplicativo é muito interessante, mas exige um investimento maior e só vai funcionar quando o site oferecer
um serviço adicional e recorrente aos clientes.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X2.

Rose, sua secretária particular
Agenda tributária
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● SALÁRIOS

● CAGED
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● REGIME DO ICMS

● INSS
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Não se esqueça! Trata-se do
último dia para o pagamento
dos salários do mês de abril
deste ano. O empresário ainda
precisa, na mesma data, recolher a contribuição para o
FGTS e informar ao Ministério
do Trabalho a relação de contratações e demissões.

O empreendedor deve encaminhar ao Ministério do Trabalho, nesta data, a relação de
contratações, transferências e
também demissões feitas por
ele. Os dados são reunidos
pelo governo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Último dia para o pagamento
do ICMS devido pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que optaram
pelo sistema Simples Nacional. Trata-se da diferença de
carga tributária na aquisição
de produtos pelo empresário
em outros estados.

Não se esqueça que é preciso
honrar o pagamento à Previdência se você é contribuinte
individual ou se você tem um
empregado doméstico. Tratase do último dia para fazer o
pagamento dessas despesas,
que se referem à competência
de abril deste ano.

O dia 20 é a última data para o
pagamento unificado dos tributos devidos pelas microempresas e também pelas empresas
de pequeno porte que fizeram
a opção pelo Simples Nacional. O imposto incide sobre a
receita bruta obtida pelo empreendimento em abril.
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CUMULATIVA

Último dia para o pagamento
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica desde que sua
empresa tenha optado pelo
Simples Nacional. Ele incide
sobre os ganhos de capital
(lucros) obtidos na alienação
de ativos de abril do seu empreendimento.
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● PREVIDÊNCIA SOCIAL

● PIS/PASEP FOLHA

● COFINS FATURAMENTO

● COFINS NÃO

Atenção empresário! Trata-se
do último dia para a entrega
da cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social.
O envio do documento também é referente ao mês de
abril e deve ser feito ao sindicato que representa a categoria profissional.

Não se esqueça que esta data
é a última para o empresário
que pretende recolher a contribuição, referente ao faturamento registrado pelo negócio
em abril. A alíquota para Lucro Presumido é de 0,65%. No
caso da Folha de Pagamento,
é de 1%.

Empresário, o dia 24 de maio
também é a última data para
quitar essa contribuição. E ela
também refere-se ao faturamento obtido por você em
abril. Para a modalidade Empresas em Geral, o código
DARF é 2172. A alíquota, nesse caso específico, é de 3%.

Agenda cheia no dia 24, que
também é a data final para o
pagamento da contribuição
não cumulativa. Lembre-se
que a competência é abril,
mas o código DARF muda para 5856. Da mesma forma, há
alteração da alíquota: 7,6%.

● SIMPLES NACIONAL

● IMPOSTO DE RENDA

Telefone
para guardar
●

Sebrae-SP

A central telefônica da
entidade funciona no
0800-570-0800. O
atendimento ocorre
em dias úteis.

