
O setor do comércio foi o que apresentou os melhores perspectivas em relação ao futuro dos negócios, de acordo com pesquisa do Sebrae. 

Otimismo maior entré as MPEs 
índice do Sebrae mostra que a confiança dos pequenos empresários avançou 3,6% em maio. Para maioria deles, os negócios seguirão fortes nos próximos meses. 

Aconf iança dos em-
preendedores bra-
sileiros cresceu em 
maio deste ano. Se-

gundo o índice de Confiança 
d o s P e q u e n o s N e g ó c i o s 
( ICPN) , d i v u l g a d o mensa l -
mente pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), o aumento foi de 
3 , 6 % , na c o m p a r a ç ã o c o m 
igual período do ano passado. 

A expectat iva de 91% dos 
entrevistados pelo estudo do 
Sebrae é de melhora nos ne-
gócios nos próximos meses. 

De acordo com os dados divul-
gados , no geral , os setores 
mais confiantes são os de co-
mércio e serviços. 

O ICPN fechou em 116 no 
m ê s p a s s a d o . E m maio d e 
2012 ele era de 112. O índice é 
medido em uma esca la que 
varia de zero a 200. Quando 
ela está cima de 100, o indica-
dor aponta tendência de ex-
pansão das at iv idades , en-
quanto abaixo desse valor ele 
direciona para uma possível 
retração. 

As regiões Nordeste e Sul 

são aquelas que têm o maior 
número de micro e pequenas 
empresas que esperam am-
pliar seus negócios em 2013, 
de acordo com os dados divul-
gados pelo estudo. 

"O recorde no v o l u m e de 
crédito e o aumento na renda 
média dos trabalhadores tive-
ram um papel fundamenta l 
para esse crescimento da con-
fiança dos donos dos peque-
nos negócios", disseem nota o 
pres idente do S e b r a e , Luiz 
Barretto. 

Os Microempreendedores 

Individuais (MEIs) e o peque-
nos empresários do setor da 
construção civil se mostraram 
os mais confiantes no cresci-
mento econômico. Eles apre-
sentaram, respectivamente, 
u m l C P N d e l l 8 e l 2 0 . 

Contratações - O mais re-
cente índice de Confiança dos 
Pequenos Negóciosdivulgado 
pelo Sebrae também aponta 
uma expansão do faturamen-
to e das contratações pelas 
micro e pequenas empresas. 
De acordo com a pesquisa do 
Sebrae, o nível de atividade 

dos pequenos negócios teve 
um aumento de 19%, quando 
comparado com janeiro deste 
ano, e de 10% se comparado 
com abril do ano passado. 

Para os próximos meses, a 
expectativa da grande maio-
ria dos entrevistados (91%) é 
de aumento ou, pelo menos, 
estabilidade do faturamento. 
Os setores que se mostraram 
mais confiantes com relação 
ao futuro foram os de Comér-
cio e Serviços. 

A p e s q u i s a d o S e b r a e 
abrange amostra de 5,6 mil 

empreendimentos de todos 
os s e t o r e s - o q u e a g r e g a 
aqueles da Indústria, Comér-
cio, Serviços e Construção Ci-
vil. As categorias de empresas 
anal isadas abrangem os mi-
croempreendedores indivi-
duais (que podemfaturaraté o 
limite de R$ 60 mil porano), as 
microempresas (que faturam 
entre R$ 60 mil e R$ 360 mil 
porano) e negócios de peque-
no porte (que têm limites de 
faturamento bruto anual en-
tre R$ 360 mil e R$ 3,6 mi-
lhões). (Agências) 
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braço no segmento de eletroeletrô-
nicos do Grupo Pão de Açúcar e da 
Casas Bahia e Ponto Frio, perdeu 
dois altos executivos. Antonio Ra-
matis, presidente da empresa, pe-
diu demissão, devido a ingerência 
de outrasáreasdogrupo em sua ad-
ministração. Dois dias depois dele, 
saiu o vice-presidente de logística, 
TI e expansão, Ney Santos, que fora 
promovido por Ramatis para a fun-
ção, em fevereiro, 

Na mão inversa, o grupo Casino 
anunciou no dia 10 de junho, a con-
tratação de Ronaldo labrudi - ex-
presidente de diversos conselhos e 
presidente executivo da Magnesi-
ta,Telemare Ferrovia Centro Atlân-
tica - para gerir as operações brasi-
leiras do grupo. 

Também ontem, o ministério de 
R e l a ç õ e s Exter iores da França 
anunciou a nomeação do presiden-
te-executivo da Casino, Jean-Char-
les Naouri, seu representante espe-
cial para relações econômicas com 
o Brasil.(DC com agências) 

Charles Naouri, presidente do Casi-
no, foi indicado vice-presidente do 
conselho de administração (cargo 
inexistente até então) em outubro 
do ano passado. 

Além desse atrito, Galeazzi diz 
queoconselhoviroupalcodadispu-
ta entre o Casino, controlador do 
GPA, e Abílio Diniz, maior acionista 
minoritário do GPA com direito à 
presidência vitalícia no conselho de 
administração. "O Casino não tem 
agido com o foco no negócio, mas 
sim orientado pelo seu litígio com 
Abilio". 

O executivo, que também é sócio 
do banco de investimento BTG Pac-
tuai, presidiu o Pão de Açúcar de 
2007 a 2010, quando liderou uma 
reorganização da companhia. Sua 
saída do Conselho foi oficializada 
em reunião realizada ontem. Agora, 
Abilio Diniz avalia nomes para indi-
car um novo membro ao Conselho 
da varejista. 

Asaída de Galeazzi não é caso iso-
lado. No final de maio, a Viavarejo, 

Cláudio Galeazzi deixou o car-
go de membro do Conselho 
de Administração do Grupo 

Pão de Açúcar (GPA) ontem, depois 
de colocar o cargo à disposição em 
carta endereçada a Abilio Diniz, que 
o indicara nocomeçodefevereiro. O 
executivo se sentia desconfortável 
com cobranças do controlador da 
varejista, o Casino, sobre um con-
trato entre a Galeazzi & Associados 
- empresa do conselheiro - com a 
BRF, maior fornecedora do GPA e 
quetambém tem Abilio Diniz na pre-
sidência do conselho. 

O Casino alega que tal contrato 
caracteriza conflito de interesses. 
"Não existe conflito", diz Galeazzi. 
"Minha empresa presta serviços de 
coaching [ treinamento de executi-
vos] para os executivos da BRF". 

É história antiga. Já no final de 
abril, em uma reunião no Pão de 
Açúcar, Galeazzi fora questionado 
pelo fato de prestar aquela consul-
toria, por Arnaud Strasser. Esse 
executivo, braço direto de Jean-

meses, o poder de compra do traba-
lhador. "A inflação mais alta explica 
novamente a queda no rendimento, 
que no nominal sobe mas, quando 
deflacionada, cai", disse Azeredo. 

Já a população ocupada cresceu 
0,4% em maio na comparação com 
abril e subiu 0,1% ante o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, totalizando 23 
milhões de pessoas nas seis regiões 
metropolitanas avaliadas. 

Por sua vez, a população desocu-
pada atingiu 1,417 milhão de pes-
soas, crescimento de 0,3% em rela-
ção a abril e de 0,2% sobre um ano 
antes. Os desocupados incluem tan-
to os empregados temporários dis-
pensados quanto desempregados 
em busca de uma chance no merca-
do de trabalho. 

Indústria-A ocupa-
ção na indústria mos-
trou ainda pouco di-
namismo, com alta 
de 0,8% ante abril e 
queda de 0,1% rela-
ç ã o a m a i o d o a n o 
passado. "Carteira 
de trabalho é passa-
porte ao crédito e o 
crédito movimenta a 
economia; o empre-
gador só formal iza 
quando tem a certe-

za de que a economia vai crescer", 
declarou Azeredo. 

A indústria de São Paulo foi a única 
a mostrarsinal maisforte de recupe-
ração, com avanço de 3,6%, o mais 
forte desde julho de 2010. Foram 65 
mil novos postos no período. Azere-
do, destacou que São Paulo tem um 
efeito "farol". Segundo ele, o empre-
go na indústria começa a mostrar 
uma reação. "Os movimentos obser-
vados em São Paulo costumam re-
fletir nas demais regiões metropoli-
tanas", afirmou. O mercado de tra-
balho vem conseguindo manter-se 
com taxas de desemprego baixas 
apesar da contínua fragilidade da 
economia brasileira, que cresceu 
apenas 0,6% no primeiro trimestre 
ante o período anterior. (Agências) 

Ataxa dedesemprego no Brasil 
mostrou resistência em maio 
ao continuarem 5,8%, acima 

das expectativas, ao mesmo tempo 
em que o rendimento da população 
caiu pelo terceiro mês seguido, in-
formou ontem o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O 
resultado repetiu o de abril e, embo-
ra seja o menor para o mês de maio 
desde o início da série histórica em 
2002, marca o quinto mês seguido 
em que a taxa não cede. 

"Perdemos a certeza de que 2013 
vai ser um ano com taxas menores 
que as do ano anterior", afirmou o 
coordenador do IBGE Cimar Pereira 
Azeredo. A taxa média de desem-
prego em 2012 foi de 5,5%. 

A última vez que o desemprego 
caiu foi em dezem-
bro, quando atingiu 
4,6%, a menor taxa 
da história, com os 
q u a t r o m e s e s se-
guintes mostrando 
alta e agora se estabi-
lizando. "A inflexão 
da curva aconteceu 
a n t e s em 2 0 1 2 do 
que agora. O momen-
to em que o mercado 
detrabalho vai reagir 
ao aquecimento da 
economia está mais difícil para os 
analistas vislumbrarem", acrescen-
tou o coordenadordo IBGE. 

A taxa de maio também ficou aci-
ma da mediana das previsões de 
muitos analistas, que apontavam 
para 5,7%. As estimativas variaram 
entre 5,3% e 5,9%. 

Na média deste ano, a taxa de de-
semprego já se encontra pratica-
mente no mesmo patamar dos cinco 
primeiros meses de 2012 - 5,7% 
contra 5,8%. 

Renda - O rendimento médio da 
população ocupada recuou 0,3% no 
mês passado ante abril, mas subiu 
1,4% sobre maio de 2012, atingindo 
R$1.863,60. 

O IBGE destacou que a inflação 
elevada tem afetado, nos últimos 

Desemprego se mantém estável 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 21 jun. 2013. Economia, p. 17.




