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DA AGÊNCIA SEBRAE

A s  micro e  pequenas
empresas (MPEs)
paulistas encerraram
o primeiro trimestre

com resultados positivos. Fa-
turamento, pessoal ocupado,
rendimento dos empregados
e folha de salários registra-
ram alta na comparação com
igual período do ano passa-
do, reafirmando o bom de-
sempenho dos negócios de
pequeno e médio porte no
estado, a despeito das incer-
tezas que rondam a econo-
mia brasileira.

Segundo a pesquisa Indi-
cadores, produzida mensal-
mente pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Peque-
nas de Empresas de São Pau-
lo,  com a colaboração da
Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade),
com ) com 2.716 MPEs do es-
tado, o faturamento real – já
descontada a inflação – das
MPEs paulistas aumentou
3,6% na comparação com os
três primeiros meses de 2012.
Ao estudo incorporar três no-
vas séries de dados, além do
faturamento ao levantamen-
to, a edição inovou ao tratar
dos índices de pessoal ocu-
pado, rendimento real dos
empregados das MPEs e fo-
lha de salários.

Ainda de acordo com o le-
vantamento, só em março a
alta na receita acumulada
dos micro e pequenos negó-
cios paulistas  foi  de 3,1%
frente igual mês do ano pas-
sado. Trata-se do melhor re-

sultado para março desde
2001, informa o Sebrae-SP. O
faturamento apurado no mês
foi de R$ 45,5 bilhões, R$ 2,5
bilhões a mais do que em fe-
vereiro e R$ 1,3 bilhão acima
do obtido em março de 2012.

“O crescimento do fatura-
mento das MPEs de São Pau-
lo teve influência da boa evo-
lução do consumo no merca-
do interno que, por sua vez,
foi impulsionado pelo avan-
ço da ocupação e da renda na
economia”, afirma o diretor-
superintendente do Sebrae-
SP, Bruno Caetano.

Segmentos

O setor de serviços teve o
melhor resultado no acumu-
lado de janeiro a março, ante
o primeiro trimestre de 2012,
com alta de 6,1%, seguido
pelo comércio, com 2,2%, e
indústria, com 1,8%.

Na comparação por re-
giões do estado, o município
de São Paulo apresentou
crescimento de 13,1% no fa-
turamento do trimestre na
mesma base de comparação.
A região metropolitana apa-
rece em seguida, com eleva-
ção de 7% no indicador.  O
ABC e o interior paulista mos-
traram evolução de 4,8% e
0,2%, respectivamente, na
mesma análise. 

“Os resultados mostram
que as MPEs de todas as re-
giões do estado estão em um
bom momento e refletem no
desempenho da economia
paulista de uma forma geral,
com geração de emprego e

renda para a população”, des-
taca o diretor técnico do Se-
brae-SP, Ivan Hussni.

Para os trabalhadores, o
balanço do primeiro trimes-
tre também reservou boas
notícias. O rendimento real –
que inclui salários e outras
remunerações – do funcioná-
rio das MPEs paulistas subiu
11% em relação a igual perío-
do de 2012. O valor da folha
de salários paga pelos micro
e pequenos negócios tam-
bém subiu, com elevação de
9,2% na mesma base de com-
paração, com destaque para

o comércio, cuja alta ficou
em 12,5%. Os segmentos de
serviços e indústria apresen-
taram avanço de 9,2% e 1,9%,
respectivamente.

Expectativas

A pesquisa  Indicadores
Sebrae-SP também mostra
que a maioria dos donos de
MPEs acredita em estabilida-
de no faturamento nos pró-
ximos seis  meses.  Essa é a
opinião de 54% dos empre-
sários entrevistados. Há um
ano, os que tinham essa im-

pressão somavam 50%.
A expectativa se repete no

que se refere à economia do
País. “Para os próximos seis
meses, 56% dos empresários
consultados falam em manu-
tenção no nível de atividade
econômica, ante 55% há um
ano”, explica o consultor do
Sebrae-SP, Pedro Gonçalves.

Segundo ele, a continuida-
de da evolução favorável da
ocupação e da renda é fator
fundamental para manter o
mercado interno aquecido,
favorecendo as vendas dos
micro e pequenos negócios

no estado. Gonçalves, no en-
tanto, faz um alerta. 

“O cenário de crescimento
moderado da economia apre-
senta riscos que não podem
ser desconsiderados. A infla-
ção, que não dá sinais claros
de que vá recuar, e a inadim-
plência são fatores com po-
tencial a reduzir o consumo
das famílias e atrapalhar o de-
sempenho das MPEs”, afirma
Gonçalves, acrescentando
que turbulências nas econo-
mias avançadas, em especial
na Europa, também podem
pesar no âmbito nacional.

Bom 1º trimestre para os paulistas 
PEQUENAS EMPRESAS

DIVULGAÇÃO/SEBRAE-SP

Caetano: resultado influenciado pela boa evolução do consumo

Houve avanço de 3,6% no faturamento das MPEs do estado ante o acumulado de janeiro a março de 2012, informa pesquisa produzida
pelo Sebrae-SP. Outros indicadores, como taxa de pessoal ocupado, rendimento dos empregados e folha de salários, também cresceram

DADOS DA PESQUISA

■ Faturamento: no primeiro trimestre, a receita total,
já descontada inflação, das MPEs paulistas subiu 6%
frente aos três primeiros meses de 2012. Só em março,
a alta foi de 3,1% frente igual mês do ano passado,
totalizando de R$ 45,5 bilhões. Foi o melhor mês de
março desde 2001

■ O rendimento real – que inclui salários e outras
remunerações – do funcionário das MPEs paulistas
subiu 11% no primeiro trimestre em relação a igual
período de 2012. Já o valor da folha de salários paga
pelos micro e pequenos negócios avançou 9,2% na
mesma base de comparação. 

■ 54% dos empresários entrevistados na pesquisa
acreditam em estabilidade no faturamento nos
próximos seis meses, ante 50% em igual período no
ano passado.

■ Para os próximos seis meses, 56% dos empresários
consultados falam em manutenção no nível de
atividade econômica, ante 55% há um ano.

CENÁRIO EM SÃO PAULO

Assuntos polêmicos das rodas de

publicitários se transformaram em

tema da campanha criada pela

NBS para a produtora de som Play

It Again. São vinhetas em ritmos de

funk, reggae, samba e rock 'n' roll

que falam de situações delicadas

que costumam acontecer na época

do Festival Cannes Lions: trabalhos fantasmas, ideias "chupadas" ou  inveja (de

ideias boas). "A ideia é dar condições para as pessoas colocarem para fora tudo o

que já falam na boca miúda. Para o bem e para o mal", diz Dedé Eyer, diretor de

criação da NBS. As manifestações serão postadas nas redes sociais. A veiculação

da campanha é em sites do trade publicitário.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>> BATEBOLA

Qual o papel das agências de publicidade junto aos anunciantes, hoje?
Hoje os anunciantes devem procurar puxar o melhor de suas
agências. O panorama mudou. Quando havia praticamente um
único meio, que era a TV, as agências tinham que ter gente muito boa
criando ideias diferenciadas dos concorrentes para o meio. Com a
fragmentação de mídia, isso não funciona mais. Como ter gente
qualificada dentro de uma agência para pensar todos os meios? A
fragmentação da mídia levou à fragmentação das agências e obriga o
cliente a entender muito mais do negócio, ter a visão geral.

Como você vê a discussão em torno das restrições à publicidade?
Eu parto do princípio que corremos um risco em relação à
publicidade  em função da ação dos xiitas. Regulação é bom,
obviamente. Há questões dramáticas em alguns segmentos – como o
de medicamentos, por exemplo, onde é preciso haver limitações mais
sérias. Não se pode anunciar medicamentos para qualquer um. Mas
há uma tentativa de limitação da voz das empresas. Tanto que nos
dois últimos Congressos Brasileiros da Indústria da Comunicação
esse foi o tema central. Fui do Conselho organizador e nossa decisão
no último foi focar na liberdade da comunicação das empresas.

Qual o maior desafio de comandar a comunicação da Coca-Cola?
A área de comunicação deixou de ser uma função de suporte na voz
da marca para ser uma função chave. A quantidade de barreiras -
governamentais, de exigências de valores da companhia, de saúde -
passaram a ser tão grandes que você passa a ter que pensar em todos
os seus tentáculos o tempo todo. As áreas de comunicação e de
marketing passaram a trabalhar de maneira mais próxima. Nós
temos que falar 360 graus, com todos os públicos possíveis. Uma
campanha que será lançada não precisa ser testada apenas com o
consumidor, mas com todos os públicos de interesse.

Rock in Rio
licencia 600
produtos
O Rock in Rio espera ultrapassar a
marca de 600 produtos licenciados
em 2013 – quase o dobro do volume
licenciado no festival em 2011,
quando a marca gerou, segundo
dados divulgados pela organização do
evento, retorno foi de R$ 3,1 bilhões.
Até o momento já são 51 empresas
licenciadas, que disponibilizarão ao
público cerca de 600 produtos,
divididos em aproximadamente 100
categorias. Entre eles o Fox Rock in
Rio (VW) - série especial produzida
em edição limitada e oferecida
durante seis meses no mercado
nacional entre abril e setembro.

NBS CRIA SONGBULLYING

Fórum de Mídia
A Associação Brasileira de Anunciantes realiza no dia 5 de junho a quarta edição
do seu Fórum Internacional ABA Rio de Mídia, com a participação de Javier
Medrano, vice-presidente de marketing do Grupo Bimbo. O tema da palestra é o
desafio de administrar com eficácia investimentos nas diversas mídias, em
diferentes países. Entre os palestrantes estão ainda Eduardo Barbato, head de
estratégia da Agência3, Luiz Fernando Rodovalho, presidente da Federação
Nacional das Empresas de Publicidade Exterior e José Carlos de Salles Gomes

Neto, CEO do grupo Meio & Mensagem. Mais informações: www.aba.com.br.

Gramado - O Festival de Gramado homenageará -

entre 5 e 7 de junho - um publicitário de cada estado

brasileiro. Do Rio, o nome escolhido foi Eduardo

Almeida, diretor de criação da NBS.

Marketing - A Associação Brasileira de Marketing &

Negócios (ABMN), lança campanha publicitária para

apresentar o seu novo prêmio,  agora intitulado

Prêmio Marketing Contemporâneo. Mais informações

em: www.premiomktcontemporaneo.com.br.

Promoção –  Nesta terça, será realizado o Brazil Pro-

motion Road Show, no Rio. Confira a programação

em: http://brazilpromotion.com.br/roadshow2013/rj. 

Relatório - A Casa Ronald McDonald distribui dois mil

exemplares de um livreto que conta a trajetória da insti-

tuição nos três últimos anos, e o relatório de atividades

do último triênio da Casa Ronald McDonald-RJ, que

comemorou 18 anos de atividade em 2012. A versão dig-

ital está em: www.casaronald.org.br.

Rio - Entre os meses de março e abril o movimento

#RioEuTeAmo, em parceria com o banco Santander,

realizou nas redes sociais um concurso cultural para

eleger as melhores fotografias tiradas da cidade. As

60 melhores estão em exposição na orla carioca.

MIX

Anunciantes devem puxar o melhor

de suas agências”

❞Marco Simões,
Diretor de comunicação
e sustentabilidade da
Coca-Cola

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 maio 2013, Seudinheiro, p. B10. 




