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Correios montam
megaoperação logística
para atender às vendas
do e-commerce no Natal
A estimativa dos Correios é de que o
volume de entregas cresça entre 20% e 25%,
em comparação aos demais meses do ano

Parceria permite
negociar débitos em
atraso com a prefeitura
de Uberaba/MG

Alterações no Simples
Nacional devem
afetar cerca de
820 mil empresas

Núcleos setoriais
do Empreender
ganham destaque
nacional
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• O conteúdo desta publicação representa o melhor esforço
da CACB no sentido de informar aos seus associados sobre
suas atividades, bem como fornecer informações relativas
a assuntos de interesse do empresariado brasileiro em
geral. Contudo, em decorrência da grande dinâmica das
informações, bem como sua origem diversificada, a CACB
não assume qualquer tipo de responsabilidade relativa às informações aqui divulgadas. Os textos assinados publicados
são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

PALAVRA DO PRESIDENTE George Teixeira Pinheiro
“Observando nossa trajetória ao longo
do ano, podemos dizer que foi um ano
cheio de realizações, que culminou
com o 4º Fórum CACB Mil, no Recanto
Cataratas Thermas, em Foz do Iguaçu”
George Teixeira Pinheiro, presidente da Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil

Confiança no Brasil

E

stamos chegando ao ﬁnal do ano, e isso nos faz
reﬂetir não somente sobre nosso trabalho na CACB,
mas também sobre o Brasil e
os cenários para 2018.
Observando nossa trajetória ao longo do ano, podemos
dizer que foi um ano cheio
de realizações, que culminou
com o 4º Fórum CACB Mil, no
Recanto Cataratas Thermas,
em Foz do Iguaçu.
Aliás, não é mera coincidência o fato de o AL-Invest 5.0
ter escolhido o Empreender
como projeto-piloto durante o
Encontro Anual AL-Invest 5.0
e Fórum Empresarial América
Latina-Caribe-Europa-Cidade
do México, em 12 de outubro.
Também foi com extrema
alegria que, em setembro, festejamos a conquista da World
Chambers Competition, na
categoria Best CSR Project

(Melhor Projeto Corporativo
de Responsabilidade Social). O
programa de Empoderamento
da Mulher Empresária venceu
outros três concorrentes em 21
de setembro, em Sydney, Austrália, durante o 10th World
Chambers Congress (WCC).
A propósito, é bom lembrar
que, em janeiro de 2018, iniciaremos os preparativos com vistas à organização do 11º Congresso Mundial da ICC, que
será realizado nos dias 12,13 e
14 de junho de 2019, no Rio
de Janeiro. Uma conquista que
marca um ponto de inﬂexão
nos padrões de representação
de nossa entidade.
Ainda na área internacional,
a CACB ganha espaço na Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), com a presidência de honra da CE-CPLP.
Nossa posse ocorreu também
durante o Fórum CACB Mil,

em Foz do Iguaçu, onde ﬁcou
acertado que a próxima edição
do Fórum, a V, será promovida
em conjunto com a CPLP. A
data já está marcada: dias 20 e
21 de junho, em Brasília, com
as presenças, já conﬁrmadas,
dos presidentes das nove nações que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Brasil, Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste).
É com conﬁança também
que projetamos os cenários
do Brasil. Se as previsões se
conﬁrmarem, neste ano o PIB
terá um incremento de 0,7%,
com perspectivas de chegar a
2,7% em 2018.
Desejamos um Feliz Natal
e um Ano Novo cheio de boas
notícias!
Nós acreditamos no Brasil!
Dezembro de 2017
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Plano Progredir cria empregos
para pessoas de baixa renda
Empresas e organizações
sem ﬁns lucrativos e entidades representativas de diversos setores, inclusive a CACB
e seus associados, atuarão
em conjunto com o Plano
Progredir, com o objetivo de
oferecer oportunidades de
vagas de emprego e qualiﬁcação proﬁssional (na forma
de vagas de estágio, de jovem
aprendiz ou curso de capacitação para os trabalhadores),
com a ﬁnalidade de contribuir
para uma vida digna, garantindo a autonomia ﬁnanceira de

pessoas em extrema pobreza.
Os Parceiros do Desenvolvimento Social recebem currículos selecionados de acordo com
os perﬁs dos candidatos e das
vagas; são reconhecidos pelo
poder público como entidades
atuantes em ações de responsabilidade social, por meio da

contratação de trabalhadores
inscritos no Cadastro Único, e
participam de eventos promovidos pela Rede de Parceiros. Seja
um parceiro do Progredir!
Como ser parceiro e ofertar vaga no site do Progredir:
http://mds.gov.br/assuntos/
progredir

Diretoria da CE-CPLP discute,
em Portugal, agenda para 2018
Foto: Divulgação

O presidente da CACB, George Pinheiro,
esteve na sede da Confederação Empresarial da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CE-CPLP), em Lisboa, Portugal, entidade da
qual é, também, presidente de honra. Na pauta
do encontro com os diretores da entidade, o 5º
Fórum Nacional CACB Mil e a 1ª Conferência
Econômica do Mercado da CE-CPLP, eventos
que devem acontecer simultaneamente, nos
dias 20 e 21 de junho de 2018, em Brasília.
No mesmo dia, Pinheiro também presidiu a
Assembleia Geral da CE-CPLP, substituindo o
presidente da entidade, Salimo Abdula, que estava em outra agenda. Ao lado de Luis Amado,

Dirigentes da CE-CPLP durante
Assembleia Geral da entidade

ex-ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal
e vice-presidente da Assembleia Geral, o grupo
discutiu e tomou decisões para o próximo ano.
Dezembro de 2017
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CACB apresenta, em Madri, bons
motivos para investimentos no Brasil
Foto: Divulgação

Realizada entre 12 de 14 de novembro, em
Madri, na Espanha, a 46ª Assembleia da Associação Iberoamericana de Câmaras de Comércio
(Aico) contou com a participação do presidente
da CACB, George Pinheiro, em sua programação.
Pinheiro participou do painel “Oportunidades
Comerciais de ambos os lados do Atlântico, uma
visão múltipla”. Na oportunidade, ele apresentou
números da economia brasileira, que tem, aos
poucos, retomado seu crescimento. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, por exemplo, fechou o
segundo trimestre deste ano com um crescimento de 0,6% para o setor de serviços e 1,4% para
o consumo das famílias, após nove trimestres
de queda. “Somente nos dois primeiros meses
de 2017, o Brasil recebeu US$ 16,8 bilhões de
investimentos estrangeiros”, disse George Pinheiro. O presidente da CACB apresentou cinco boas
razões para se investir no nosso país: o mercado
consumidor em expansão; a posição geográﬁca

O presidente da CACB falou no painel
“Oportunidades Comerciais de ambos os
lados do Atlântico, uma visão múltipla”

estratégica; a boa recepção a estrangeiros; a biodiversidade; e as políticas de incentivos. “O Brasil
oferece vários tipos de incentivos com a ﬁnalidade
de ampliar a economia em regiões afastadas dos
grandes centros, ou proporcionar avanços sociais
às parcelas de mão de obra qualiﬁcadas”, disse.

Cai mais uma barreira para integração
dos países-membros da CPLP
Além do Brasil e de Portugal, estão liberados agora os
vistos de entrada entre Angola
e Moçambique. O acordo de
supressão de vistos foi assinado em novembro, em Angola,
pelo ministro do Interior de
Moçambique, Jaime Basílio
Monteiro, e o presidente de
Angola, João Lourenço.
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Agora, os dois países irão
identiﬁcar novas áreas passíveis
de cooperação bilateral com
reforço de cooperação. “Serão
identiﬁcadas as áreas passíveis de cooperação bilateral”
aﬁrmou Pinheiro, lembrando
que Angola é “o segundo país
a suprir vistos com Moçambique”, em passaportes ordiná-

rios, depois da África do Sul.
Pinheiro informou, ainda,
que sua pauta de trabalho da
CE-CPLP é eliminar toda e qualquer barreira entre os nove países que integram a Comunidade
- Brasil, Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Federaminas distingue mais
de 80 empresários do ano
Foto: Divulgação

Empresários de destaque,
personalidades e empresas
receberam homenagem da
Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do
Estado de Minas Gerais (Federaminas) durante a solenidade
Mérito Empresarial 2017, no
encerramento do XX Congresso da entidade, realizado
no último ﬁm de semana de
novembro.
Os empresários do ano
tiveram seus nomes escolhidos pelas associações comerciais por se destacarem em
suas cidades na atividade nas
empresas, na participação no
movimento associativo e em
ações de interesse de suas
comunidades. De acordo com
o presidente da Federaminas,
Emílio Parolini, os indicados

Emílio Parolini, presidente
da Federaminas, ao lado de
sua esposa, Mariela Parolini,
e George Pinheiro

para receber o diploma e a
medalha do Mérito Empresarial 2017 são reconhecidos
por gerar empregos e criar
riquezas em suas regiões,
prestando, assim, a sua parcela de contribuição ao desen-

volvimento econômico e social
do estado e do país.
Em discurso no evento,
George Pinheiro, presidente
da CACB, disse perceber,
ali, presidentes dispostos a
crescerem e a garantirem
saúde para suas empresas e
para si mesmos.
Conforme Pinheiro, os empresários precisam de vida e
gestão saudáveis para progredir pessoal e proﬁssionalmente. “Tenho certeza que nos
superamos, criamos oportunidades, ousamos sonhar com
metas audaciosas que estão
sendo entregues como resultados concretos. Basta acompanhar os acontecimentos e os
indicadores que nos mostram
a retomada da atividade econômica”, destacou.

18º Congresso da Facesp reúne
Associações Comerciais em Atibaia
De 22 a 24 de novembro,
a cidade de Atibaia, em São
Paulo, sediou o 18º Congresso
da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp). Na abertura, o
presidente da CACB, George
Pinheiro, ressaltou a retomada

do crescimento econômico
do país. Pinheiro indicou o
momento atual, em que os
números da economia têm
caminhado à parte da crise
política. “Começamos a nos
recuperar da maior recessão da
história recente deste país, que

nos deixou mais pobres e com
o cruel saldo de 13 milhões
de desempregados e números
recordes de violência. Estamos
vivos e dispostos a percorrer
esta nova safra de bons indicadores que vêm animando
nossa economia.”

CAPA
Fotos: Correios/Divulgação

Correios: reforço do quadro deverá incluir a contratação de 1.700
empregados temporários, além dos 108 mil empregados

Correios montam
megaoperação logística
para as entregas de Natal
Líder nas entregas de
e-commerce no país,
os Correios entregam
cerca de 1 milhão de
encomendas por dia, o
que deve ser ampliado
entre 20% e 25%
neste Natal
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P

rincipal agente de entregas a domicílio do país,
os Correios estarão em
xeque neste Natal. Isso porque
será a primeira vez na história
do varejo brasileiro que as vendas online deverão superar as
de shopping centers.
Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC Brasil), em parceria com
a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL),
40% dos brasileiros concentrarão suas compras de Natal
na internet. A estimativa dos
Correios é de que o volume
de entregas cresça entre 20%
e 25%, em comparação aos
demais meses do ano.

Para encarar esse desaﬁo,
a empresa traçou uma estratégia para reforçar o seu
quadro, que deverá incluir a
contratação de 1.700 empregados temporários, além dos
108 mil empregados próprios.
Tudo isso respaldado em mais
de 10 mil unidades operacionais, entre agências, centros
de tratamento, centros de distribuição e de logística. Para
o transporte, serão utilizadas
1.600 linhas terrestres e 11 linhas aéreas, juntamente com
mais de 25 mil veículos, entre
motos, veículos leves, pesados
e balsas especíﬁcas para a Região Amazônica.
Ao todo, serão 17 linhas
adicionais de transporte regular e cinco contratos de
linhas extras que serão utilizadas na medida da necessidade, abrangendo os
principais mercados. Além
disso, no Centro de Tratamento de Encomendas de
Cajamar, principal hub logístico dos Correios situado em
São Paulo, uma nova máquina de triagem automatizada
para pequenas encomendas
foi colocada em funcionamento em novembro e dobrará a capacidade de leitura
de objetos na unidade que,
hoje, é de 12 mil/hora.

Tanto os serviços de encomenda expressa como os de
segmento econômico seguem
os padrões de entrega do mercado, informou à Empresa
Brasil o vice-presidente de operações dos Correios, Miguel
Martinho dos Santos Júnior.
A empresa entrega cerca
de 1 milhão de encomendas
por dia, das quais 70% são
provenientes de e-commerce.
LOGÍSTICA É ESTRATÉGICA
Ganhando cada vez mais
força, o e-commerce vem
substituindo progressivamente as lojas físicas. No entanto,
a logística ainda é o calcanhar de Aquiles para muitas
empresas do setor, principalmente para as médias, que
evoluíram de negócios nanicos e surfaram em uma maré
de crescimento nos últimos
anos, mas que ainda sofrem
intensamente com problemas relacionados às entregas ao público ﬁnal, registra
Douglas Carvalho, diretor de
operações da empresa de logística Mandaê (SP), especializada em e-commerce.
“Embora vender mais signiﬁque receita imediata em
caixa, não atingir a expectativa do cliente no momento
da chegada do produto em

Miguel Martinho dos
Santos Júnior: “Prazos de
entregas seguem padrões
do mercado”

Logística ainda
é o calcanhar
de Aquiles para
muitas empresas
de e-commerce,
principalmente
para as médias,
que evoluíram
de negócios
nanicos, mas que
ainda sofrem
intensamente
com problemas
relacionados
às entregas ao
público final
Dezembro de 2017
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CAPA
“A logística,
se tornou
estratégica para
aqueles que
desejam alçar
voos mais altos
nesse segmento”
Douglas Carvalho,
diretor da Mandaê

sua residência pode ser um
ponto ﬁnal no sonho da longevidade tão almejada. A logística, portanto, se tornou
estratégica para aqueles que
desejam alçar voos mais altos nesse segmento”, acrescenta Carvalho.
Nesse cenário, os e-commerces que possuem volume menor de encomendas
são os mais afetados, pois
não contam com uma variedade relevante de opções
logísticas para atenderem às

suas demandas. As grandes
transportadoras, por exemplo, até então, não enxergavam nesse nicho algo atrativo ou promissor. Mas isso
tende a mudar rapidamente,
continua o executivo.
Uma das soluções mais
adotadas, de acordo com
Carvalho, vem sendo a terceirização do processo logístico para empresas que, por
sua expertise e networking,
podem oferecer os melhores
serviços pelos menores cus-

Fim do e-Sedex cria mercado para
transportadoras de cargas fracionadas
Com o ﬁm do e-Sedex
dos Correios, que contemplava 250 cidades no país,
oﬁcializado no dia 19 de junho de 2017, as empresas
de e-commerce passaram a
garantir um incremento nos
negócios do segmento de
cargas fracionadas, segundo relata o assessor técnico
da Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística (NTC) Lauro Valdívia.
Responsável pela pesquisa anual sobre o setor,
Valdívia relata que, desde
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meados do ano, o nível de
atividades do segmento
está em evolução, o que se
deve acentuar neste ﬁnal de
ano em razão da descontinuidade do e-Sedex.
Conforme Rodrigo Bandeira, vice-presidente da
Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (Abcomm), 60% da carga
transportada pelos Correios
são referentes a entregas de
e-commerce, mesmo com
o encerramento do serviço.
“A participação dos Correios

ainda ocupa a maior fatia
do mercado, pois é a única
alternativa para as microempresas, tem a maior capilaridade de entregas e, apesar
dos problemas, detém a
conﬁança de uma parcela
da população. A alternativa oferecida pelos Correios
é o serviço de encomendas
normais, conhecido como
PAC. As empresas privadas
de transporte têm investido
bastante em tecnologia e
atendimento. Outra participação que vem ganhando

tos. “Em parceria com esses
agentes, os empreendedores
online têm mais tempo para
focarem nos seus clientes e
em estratégias comerciais,
deixando a parte operacional,
que demanda tempo e energia extenuante, por conta de
um especialista no assunto.
Hoje, mesmo em pequena
escala, a logística no Brasil
vem evoluindo e se aperfeiçoando. Nesse sentido, muitos
empreendedores entenderam
a prioridade do tema e já es-

tão tratando a logística como
uma vantagem competitiva”.
Mike Murkowski, vicepresidente sênior de Operações da FedEx para a América do Sul, assinala que, com
a chegada do ﬁnal do ano,
o volume de mercadorias
que passa pelas empresas de
transporte e logística cresce
substancialmente. Para atender a essa demanda sazonal
e seus prazos de entrega
singulares, as transportadoras precisam planejar
nejar e fazer

espaço é a das transportadoras delivery especializadas
em entregas para o mesmo
dia”, completa.
Eduardo Terra, presidente
da Sociedade Brasileira de
Varejo e Consumo (SBVC),
admite que, com o incremento do e-commerce, há um sério risco de se agravarem os
gargalos da logística no país.
Nessa linha, cresce no mundo a tendência de oferecer
a retirada da encomenda na
própria loja física na qual foi
realizada a compra.
Embora o e-commerce
brasileiro esteja bastante consolidado, Terra nota que as
vendas online representaram

cerca de 3% do faturamento
total do varejo brasileiro em
2016. O ranking mostra que
portunidades
existem muitas oportunidades
de crescimento para as emma vez que
presas do setor, uma
esas listadas
35 das 70 empresas
o acima da
tiveram expansão
mmerce e
média do e-commerce
mentos
ainda existem segmentos
de mercado nos quais
e são
as vendas online
tivas.
pouco representativas.

investimentos para adequar
sua capacidade operacional
sem perder a conformidade
com o montante regular do
restante do ano, indica.
Somente a FedEx espera
movimentar, em todo o mundo, entre 380 milhões e 400
milhões de pacotes durante o
período de pico – que acontece entre os dias 20 de novembro e 24 de dezembro. Cerca
de 50 mil pessoas são contratadas nessa época do ano
para dar suporte à operação.

Foto: Correios/Divulgação

Eduardo Terra, presidente
da Sociedade Brasileira de
Varejo e Consumo (SBVC)
“Há sério risco de se
agravarem os gargalos da
logística no país”

Dezembro de 2017
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Parceria permite negociar
débitos em atraso com a
prefeitura de Uberaba
Pace da Associação Comercial de Uberaba/MG (Aciu) é mais um case de sucesso
Foto: ACE-ES

Gustavo Fernandes, procurador do Rio de Janeiro, ensinou o passo a passo do convênio

O

Posto Avançado de
Conciliação Extraprocessual (Pace) da Associação Comercial de Uberaba/MG (Aciu) apresentou,
em novembro, um case de
sucesso de uma parceria realizada entre a entidade e a
prefeitura da cidade mineira.
Lá, os cidadãos têm a opor-
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tunidade de negociar com o
estado o pagamento de dívidas municipais em atraso.
A apresentação foi feita
pelo secretário de Fazenda
de Uberaba, Wellington Fontes, no painel “A aplicação
da mediação na recuperação
de crédito”, durante o evento “Mediação e Arbitragem

na Administração Pública”,
que ocorreu em Vitória/ES,
em novembro.
De acordo com Fabrine Schwanz, consultora
CBMAE no Espírito Santo,
a ideia era mostrar ao público um passo a passo para
a realização de convênios
e ações similares em ou-

tros municípios. Mais de 70
pessoas, entre procuradores, secretários, advogados,
empresários e agentes da
administração pública, participaram do encontro.
A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo
(Faciapes) foi uma grande
incentivadora do evento, de
acordo com o presidente da
entidade, Amarildo Lovato.
“Entendemos a importância
do assunto para os municípios, como uma ferramenta
para os agentes públicos,
principalmente neste momento de crise, no qual há
uma diminuição das receitas”, declarou. O encontro
foi promovido pela Associação Comercial de Vitória, ligada à Faciapes.
A advogada Camila Linhares mediou o painel “A
arbitragem na lei das estatais e sua aplicação nos
contratos com a administração pública”, que foi
aberto por Gustavo Rubert,
auditor ﬁscal do Tribunal de
Contas do Espírito Santo,
falando sobre a possibilidade do uso da arbitragem
em empresas estatais.
Em seguida, Gustavo
Fernandes, procurador do

estado do Rio de Janeiro,
discorreu sobre a aplicação
da arbitragem na administração pública. “Para se
utilizar este meio no poder
público, não existe a necessidade de se realizar processo licitatório para a contratação de uma entidade
especializada”, disse.
A CBMAE promove frequentemente eventos com
foco no uso da mediação e da
arbitragem na administração
pública. “Ainda existem muitas dúvidas com relação ao
uso destes recursos. Por isso,
é importante mostrarmos
como funcionam e como se
pode viabilizá-los”, explica
Eduardo Vieira, coordenador
nacional da CBMAE.
Em Vitória, o evento contou com o apoio do Sebrae;
do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da
13ª Região/ES (Creci-ES);
do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia
do Estado do Espírito Santo (Crea-ES); da Associação
dos Municípios do Estado do
Espírito Santo (Amunes); do
Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo
(CRC-ES); e do Conselho Regional de Administração do
Espírito Santo (CRA-ES).

“Para se utilizar
este meio no
poder público,
não existe a
necessidade de se
realizar processo
licitatório para a
contratação de
uma entidade
especializada”

Dezembro de 2017
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FEDERAÇÃO

Novo presidente da ACB
defende Refis para as MPEs
Divulgação

Adary Oliveira irá
completar mandato de
Luiz Fernando Studart,
que renunciou por
motivos de saúde

A

Associação Comercial da Bahia (ACB), a
mais antiga entidade
empresarial das Américas,
tem novo presidente. Adary
Oliveira, que exercia a vicepresidência da entidade, deverá substituir o presidente
Luiz Fernando Studart, que
renunciou ao cargo por motivo de saúde. O mandato irá
até julho de 2019.
Em entrevista à Empresa
Brasil, Oliveira defendeu as
reformas estruturantes do
governo federal e a aprovação do Reﬁs para a micro e
pequena empresa. Acompanhe a seguir:
Quais são as ações do
mandato anterior que devem ter continuidade?
A longevidade da ACB,
aﬁançada pelos seus 206
anos de existência, é um
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Oliveira: “Em que pese o apoio dispendido pelo Sebrae, as
MPEs continuam pagando os mesmos tributos das grandes
e enfrentando barreiras maiores ao seu crescimento”

exemplo de como uma entidade empresarial deve se
comportar ao longo do tempo para se amoldar diante
das mudanças da conjuntura, buscando sempre adaptar-se a novas situações. Ela
foi fundada quando não

existia a indústria e conseguiu sobreviver aos percalços de duas revoluções
industriais. Considero a harmonia obtida com as demais
entidades representativas do
empresariado o melhor de
seus legados. Os trabalhos

desenvolvidos conjuntamente com as Federações, CDLs,
sindicatos patronais e, de
modo particular, o convênio
com o Sebrae são exemplos
de sucesso que merecem
plena continuidade.
A reforma trabalhista
entrou em vigor em novembro. Quais são os cenários a partir dessa reforma?
As principais mudanças
atingem em cheio questões importantíssimas, que
passam a facilitar o relacionamento entre patrões e
empregados. Os conﬂitos naturais do ambiente do trabalho poderão ser melhor administrados, haverá redução
de custo com aumento da remuneração dos empregados,
avanço de produtividade e,
consequentemente, sairão
fortalecidas as empresas brasileiras por obterem maior
capacidade competitiva.
Espera que o Reﬁs seja
estendido às micro e pequenas empresas? Por quê?
Espero que sim, mas minha força de desejo é de
intensidade maior. As micro
e pequenas empresas precisam ser amparadas para que
se transformem em médias

“A longevidade da ACB, afiançada pelos seus
206 anos de existência, é um exemplo de como
uma entidade empresarial deve se comportar
ao longo do tempo para se amoldar diante das
mudanças da conjuntura, buscando sempre
adaptar-se a novas situações”
e grandes. Em que pese o
apoio dispendido pelo Sebrae, elas continuam pagando os mesmos tributos das
grandes e enfrentando barreiras maiores ao seu crescimento. O acesso ao crédito
é mais difícil, principalmente
por não dispor das garantias
exigidas pelas instituições ﬁnanceiras; sua administração
muitas vezes não departamentalizada é frágil e necessita de reforço; apresentam
maior vulnerabilidade às ciladas de mercado; suas margens de comercialização são
estreitas e não podem ser
mais comprimidas no enfrentamento da concorrência.
Quais são as suas principais metas?
Apenas para ressaltar alguns aspectos de caráter
particular, relaciono a seguir
os que considero críticos ao
meu bom desempenho frente à ACB: manutenção de
equilíbrio no relacionamento
com as demais instituições

empresariais, harmonizando
eventuais conﬂitos oriundos
de interesses e propósitos de
cada uma; seleção criteriosa
dos consultores e instituições
parceiras na busca de garantia para a boa qualidade dos
serviços prestados; atuação
de forma independente sob
o ponto de vista político, evitando que eventuais serviços
prestados para governos representem compromissos
de alinhamento partidário
e zelando para eliminação
de eventuais conﬂitos com
a classe empresária; identiﬁcação de áreas de atuação
que realmente representem
os interesses e anseios dos
associados, conjugando-as
com a leitura prospectiva
dos rumos apontados para
o desenvolvimento regional; realização de atividades
e prestação de serviços que
motivem a presença dos associados na instituição; intensiﬁcação de campanha
para aumento do número
de associados.
Dezembro de 2017
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CASE DE SUCESSO
Divulgação

Jovenil Vitt Lima: Associação se
empenha em buscar parcerias e apoios
para ações, através de convênios

Microempa, três décadas
dedicadas às MPEs
Modelo do associativismo utilizado pela entidade situada na
Serra gaúcha serve de alavancagem para a economia local

G

rande vencedora do
Empreender 2017, a
Associação das Empresas de Pequeno Porte da
Região Nordeste do RS (Microempa), de Caxias do Sul,
é uma entidade que presta
serviços aos seus associados,
reunindo desde consultorias
em gestão até convênios na
área da saúde.
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Com mais de dois mil associados e uma média de
200 atendimentos por semana por meio de reuniões,
encontros, palestras, formações proﬁssionais, cursos,
além do serviço exclusivo aos
empreendedores do MEI, alcança uma média de 11 mil
atendimentos, incluindo não
associados por ano.

Jovenil Vitt Lima, presidente da entidade, relata que a
Microempa se empenha em
buscar parcerias e apoios para
ações, através de convênios
nas esferas federal, estadual
e municipal. Nesse sentido,
tem ﬁrmado parcerias sólidas e representativas com a
CACB, AL-Invest 5.0 e com o
Sebrae, além do governo do

Divulgação

estado, através da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
(SDECT) e prefeitura local.
“Qualquer
instituição
que deseja se desenvolver
de forma eﬁciente e bem
estruturada, precisa conhecer as necessidades e demandas de seus associados
e integrá-las de forma coerente ao planejamento da
entidade”, diz Lima.
Isso se traduz pela conﬁabilidade do público-alvo. Aﬁnal, lembra o dirigente, são
33 anos trabalhando em prol
da MPEs, colaborando, por
exemplo, com a formatação
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, do estatuto do Simples Nacional, entre
outros. A Microempa conta
com doze núcleos setoriais
que englobam todos os setores da economia na região.
A conquista da sustentabilidade ﬁnanceira da entidade deu-se pela formação
de convênios diferenciados
e apoio aos núcleos setoriais, através de projetos
e com o investimento em
ações, como cursos e palestras de treinamento e formação. “Essas iniciativas são
essenciais para que a empresa seja mais competitiva

Entre reuniões, encontros, palestras e cursos, além do
serviço exclusivo aos empreendedores do MEI, entidade
alcança uma média de 11 mil atendimentos por ano

e se fortaleça no mercado.
Ao oferecer convênios de
qualidade para o associado,
a entidade contribui para facilitar o dia a dia dos empresários”, acrescenta Jovenil.
Em 2015, a Associação
registrou um crescimento de
34% nas receitas da entidade; já em 2016, o crescimento foi de apenas 5%, que,
diante do cenário econômico, foi considerado um ótimo
resultado. Para 2017, o crescimento projetado é de 17%.
O maior objetivo, conforme Lima, é de que os associados tenham na entidade
uma referência para fomentar o crescimento de seus
negócios e de suas empresas,

com motivação para participar cada vez mais das ações
e prosperar focando no associativismo e no cooperativismo. “Dessa forma, estamos
sempre reunindo associados
para saber quais são as necessidades, demandas e diﬁculdades encontradas no seu
dia a dia para contribuir para
que tenham sucesso.”
“A missão da entidade é o
comprometimento com o associado que vivencia e entende o retorno que o associativismo traz para os negócios.
Para que uma entidade cresça e se mantenha no mercado, é preciso que ela pratique
o que está em sua missão e
visão”, conclui Lima.
Dezembro de 2017

17

TRABALHO

eSocial promete unificação
e interação de áreas
Medida torna-se obrigatória a partir de janeiro de 2018, para empresas com
faturamento acima de R$ 78 milhões, e em junho, para todas as demais

S

impliﬁcar e desburocratizar a prestação de informações é o objetivo
do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Canal único
para envio de informações
ao governo federal, a plataforma irá servir como um
banco de dados, reunindo e
salvando informações ﬁscais
enviadas pelas empresas de
forma tempestiva.
De acordo com o auditor
ﬁscal da Receita Federal Altemir Linhares de Melo, “com
a implantação do eSocial, as
informações passam a ter um
ﬂuxo único e bem deﬁnido.
Acabam-se as redundâncias
de dados a diversos órgãos e
garante uma integração muito maior entre os setores internos das empresas”.
PORTAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA
Segundo ele, o sistema
deverá ser positivo para o
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Foto: Divulgação/CFC

Foto: Divulgação

Sandra Batista: “Será preciso
um grande trabalho interno
por parte das organizações”

Fernando Akio Mariya: “As
maiores diﬁculdades para
implantação do novo sistema
são de natureza humana”

governo, que terá maior
controle e facilidade na
ﬁscalização, mas também
para a empresa, que poderá usar o portal como um
importante instrumento de
gestão administrativa.
Com esse sistema, as
empresas não precisarão
encaminhar para cada órgão competente as informações que lhes for per-

tinente. Basta adicionar
todos os dados ao eSocial
que o agente público responsável receberá automaticamente o dado adicionado. A praticidade desse
processo, no entanto, exigirá maior cuidado na prestação de informações, que
deverá ser mais completa
e conectada com todas as
áreas da instituição.

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
A conselheira Sandra Batista, do Conselho Federal
de Contabilidade, observa
que será preciso um grande
trabalho interno por parte
das organizações, o que ela
chama de “qualiﬁcação cadastral”. Com esse termo,
ela esclarece que as empresas precisarão ter maior
controle sobre suas próprias
informações, de forma completa e qualiﬁcada, para que
possam repassar ao governo federal. “Com esse sistema integrado, será preciso
informações mais aprofundadas. A empresa terá que
dominar os dados de todas
as áreas”, esclareceu.
Para isso, o trabalho
conjunto entre os setores
será fundamental. A ideia é
que as informações façam
sentido quando analisadas
por completo, revelando
toda a cadeia produtiva da
instituição.
Conforme o diretor da
Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Fernando Akio Mariya, as maiores
diﬁculdades para implantação do novo sistema são
de natureza humana. “Para
substituir inteiramente o
papel pelo computador, é

Confira as 15 obrigações a serem
disponibilizadas na plataforma:
G

GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social

G

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados para controlar as admissões e
demissões de empregados sob o regime da CLT

G

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais

G

LRE – Livro de Registro de Empregados

G

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

G

CD – Comunicação de Dispensa

G

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social

G

PPP – Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário

G

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

G

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais

G

QHT – Quadro de Horário de Trabalho

G

MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais

G

Folha de pagamento

G

GRF – Guia de Recolhimento do FGTS

G

GPS – Guia da Previdência Social

preciso ocorrer uma verdadeira revolução cultural no
ambiente proﬁssional e na
cabeça dos médicos do trabalho e dos proﬁssionais de
SST, que devem passar a ser
usuários diretos do computador e responsáveis pela
informação que será colocada maciçamente lá dentro”, explicou.

Sistema deverá
ser positivo para o
governo, que terá maior
controle e facilidade
na fiscalização,
mas também para
a empresa, que
poderá usar o portal
como um importante
instrumento de gestão
administrativa
Dezembro de 2017
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MPE

Alterações no Simples Nacional devem
afetar cerca de 820 mil empresas
Passados 12 anos da criação do regime tributário, as mudanças são consideradas
um grande avanço aos contribuintes, as quais começam a valer em janeiro

O

ano de 2018, na área
ﬁscal, começa com
uma das mais profundas modiﬁcações no Simples
Nacional, programa de tributação que engloba atualmente, segundo dados da Receita
Federal, cerca de 12 milhões
de empresas optantes.
No primeiro mês do ano
passam a vigorar as últimas
modiﬁcações aprovadas pelo
Palácio do Planalto, via Lei
Complementar (155/2016).
As novidades vão desde a alteração das faixas-limite de receita bruta, passando pela redução de anexos e a inserção
de novas atividades. As alterações no Simples podem afetar
820 mil empresas, de forma
direta, seguido de mais de
meio milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs).
Se, por um lado, entrar no
Simples traz benefícios como
a incorporação de oito tributos em apenas uma guia de
recolhimento e a diminuição
do custo previdenciário com

20

Empresa Brasil

Foto: Arquivo Pessoal

a folha de pagamento, por
outro, poderá elevar a carga
tributária ﬁnal de micro e pequenos empreendedores que
não têm empregados. Quando o foco é o aumento do teto
de faturamento, há duas vantagens: possibilita que quem
já faz parte do Simples possa
faturar mais sem medo de ser
desenquadrado e permite que
empresas que faturam mais
de R$ 3,6 milhões, mas menos
que R$ 4,8 milhões e até hoje
eram obrigadas a optar por
outro regime tributário possam aderir ao Supersimples.
Fernanda Teixeira, gerente
de Operações da Porto Van,
empresa de turismo receptivo,
localizada em Canoas, na Região Metropolitana de Porto
Alegre, acredita que “um número maior de empresas conseguirá equilibrar seu caixa e
maior será a possibilidade de se
manterem vivas no mercado,
com menos inadimplência”.
Na antiga redação da regra, existiam seis anexos com

Wagner Silveira:
“Novo Simples traz
melhorias, mesmo ainda
distante da verdadeira
realidade das pequenas
empresas”

“O regime permite a
possibilidade de a
empresa continuar
competitiva, já que,
na opção pelo lucro
presumido, os recursos
estavam diminuindo
e a demissão de
funcionários seria
inevitável”
Fernanda Teixeira,
gerente de Operações
da Porto Van

Pesquisa mostra retrocesso na legislação
Uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento no Estado de São Paulo (Sescon-SP) com cerca de mil empresários de contabilidade
mostrou que quase a metade dos entrevistados (46%) acredita que as mudanças representam, na verdade, uma armadilha
para as empresas no futuro. As vantagens do Simples serão
perdidas ao longo do tempo, e os micro e pequenos empresários poderão ﬁcar sem saída. Para outros 36%, mesmo com a
ampliação do teto para adesão ao regime, o valor permanecerá
abaixo do ideal e, além disso, há ressalvas na legislação quando
o faturamento for superior a R$ 3,6 milhões acumulados nos
últimos doze meses. Outro problema apontado na enquete é
a uniﬁcação apenas dos impostos federais. A minoria dos empresários (18%) consultada pelo Sescon-SP está otimista. Para
eles, o novo Simples representa mais vantagens do que perdas,
pois a mudança trará benefícios importantes para as empresas,
principalmente para as micro e pequenas.
Márcio Massao Shimomoto, presidente do Sescon-SP, observa
que, independentemente do impacto da nova lei para as empresas, é importante que a deﬁnição do regime tributário seja bem
estudada. “É uma decisão que pode signiﬁcar o sucesso ou o fracasso da empresa. Em alguns casos, o sistema pode resultar em
aumento da carga tributária.” Segundo Shimomoto, o resultado
da enquete reﬂete a diﬁculdade de se empreender no Brasil.
Foto: Divulgação/Sescon/SP

alíquotas distintas, o que deve
se reduzir para cinco a partir
de 2018, com a inclusão de
outras atividades como empresas de tecnologia e fabricantes de bebidas alcoólicas.
Além disso, será estabelecida
uma nova relação entre folha
de pagamento e faturamento,
relativa aos últimos 12 meses.
Na prática, se a folha de pagamento for maior ou igual a
28% do faturamento, a empresa será encaixada no novo
anexo III e terá alíquota inicial
de 6%. Integrar o Simples, de
acordo com o Sebrae, pode
indicar uma redução de 40%
no pagamento de tributos.
Nessa linha, Teixeira aﬁrma
que “o regime permite a possibilidade de a empresa continuar competitiva, já que, na
opção pelo lucro presumido,
estávamos vendo os recursos
diminuírem e a demissão de
funcionários seria inevitável”.
Conforme Wagner Silveira, vice-presidente da Amicrs (Associação das Micro e
Pequenas Empresas do RS),
“o novo Simples traz melhorias, mesmo ainda distante
da verdadeira realidade das
pequenas empresas, dada
a redução de alíquotas para
aqueles com baixo faturamento contínuo”.

Márcio Massao
Shimomoto:
“Independentemente
do impacto da nova
lei para as empresas,
é importante que a
deﬁnição do regime
tributário seja bem
estudada”
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Maria das Vitórias:
“As diﬁculdades
para a entrada
em novos países
envolvem o
conhecimento
da categoria
‘cachaça’ pelo
consumidor local”

Marketing e profissionalização
consagram a cachaça no exterior
Considerada, no passado, como uma bebida das classes mais pobres,
é reconhecida hoje como produto cultural do Brasil

D

epois de um passado
estigmatizado
pelos
brasileiros, a cachaça é
hoje um dos quatro destilados
mais consumidos no mundo.
Segundo o diretor-executivo do
Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Carlos Lima, o fato
de o produto ser tipicamente
brasileiro e produzido apenas
em terras nacionais foi decisivo
para sua consagração no mer-
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cado externo. “Os estrangeiros
gostam dos nossos produtos e,
no caso da cachaça, vende só
por ser do Brasil”, revelou.
A grande questão, de acordo com Lima, foi construir
uma nova categoria de bebida
para os mercados externos,
tornando comum o consumo
da cachaça. “Apesar de ser
conhecida e popularizada em
outros países, a bebida ain-

da hoje não é tão consumida
quanto as demais”, compara.
Esses entraves começaram
a diminuir à medida que projetos de marketing foram sendo executados para aproximar
mercado e produto. Duas dessas propostas foram realizadas
pelo Ibrac, em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e algumas

cachaçarias, em 2014 e 2016.
A proposta foi desenvolver materiais publicitários, eventos e
proporcionar experiências com
a cachaça em outros países.
Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2016
as exportações de cachaça
resultaram em US$ 13,9 milhões, com um incremento de
4,42% em comparação ao
ano anterior.
Apesar do aumento alcançado em 2016, comparando-se ao ano de 2015, as exportações de cachaça estão
longe de atingirem os patamares de 2013 e 2014, quando
alcançaram U$ 18,3 milhões e
US$ 16,5 milhões, respectivamente. A Alemanha foi o
maior comprador com US$ 2,4
milhões, seguida pelos Estados
Unidos com US$ 2,2 milhões.
De acordo com o Ibrac, o
país tem uma capacidade instalada de produção de 1,2 bilhão de litros.

O desafio de exportar
Foto: Jefferson Bernardes/Divulgação

A Weber Haus, de Ivoti
(RS), teve sua primeira exportação em 2006 para um
grupo de importadores do
Triângulo das Bermudas,
no Oceano Atlântico. Depois dessa primeira venda,
os embarques se consolidaram, passando a representar 37% das receitas
anuais da empresa. “Quando começamos a exportar,
percebemos que precisávamos mudar a estrutura
da empresa, e, principalmente, mudar o design e
as embalagens dos nossos
produtos, que precisavam
ser atraentes para aquele
mercado”, lembrou o diretor Evandro Weber.
O desaﬁo deles foi o
mesmo enfrentado pela
Cachaçaria Pitú, quando
começou a exportar ainda

Evandro Weber: “Design
e as embalagens precisam
ser atraentes para o
mercado externo”

antes, na década de 1970.
“As diﬁculdades para a
entrada em novos países
envolvem o conhecimento
da categoria ‘cachaça’ pelo
consumidor local, a identiﬁcação de parceiros comerciais e o entendimento da
legislação vigente”, relatou
Maria das Vitórias Cavalcanti, diretora da empresa.

Bebida surgiu nos engenhos de açúcar no século 16
O historiador Luís da Câmara Cascudo, no
seu livro Prelúdio da Cachaça, indica que a primeira cachaça foi destilada por volta de 1532
em São Vicente, onde surgiram os primeiros
engenhos de açúcar no Brasil. Foram os portugueses, depois de aprenderem as técnicas

de destilação com os árabes, que produziram
os primeiros litros da bebida. O fato é que a
cachaça acompanhou a história do Brasil desde o seu início, passando pelo ciclo do açúcar,
pelo crescimento das fronteiras territoriais e
chegando até a urbanização do país.
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EMPREENDER

Núcleos setoriais ganham
destaque nacional
Prêmio Empreender 2017 reconheceu o trabalho de associativismo realizado
por empresários de diferentes setores. Também foram homenageados
consultores e coordenadores do programa nos estados participantes desta etapa

“A

té esse reconhecimento elas não
tinham dimensão
do seu valor... Era tudo muito distante. Parecia que só
as grandes empresas tinham
condições de concorrer ao
Prêmio Empreender. Então,
estar entre os ‘grandes’ foi
surreal.” A declaração da
consultora Tatiane Amaral,
da Bahia, revela o sentimento
das mulheres do Núcleo de
Manicures de Feira de Santana, ﬁnalista da premiação
em 2017. Formado por 18
empresárias e com 20 meses
de existência, o grupo foi desenvolvido pela Associação
Comercial e Empresarial de
Feira de Santana (ACEFS) e já
acumula bons resultados.
Uma das ações de destaque desse núcleo de mulheres
foi conseguir uma audiência
com o prefeito da cidade para
solicitar a redução do ISS de
5% para 2% e ter a promessa
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Foto: Arquivo/Divulgação

de serem atendidas em 2018.
A mudança beneﬁciará todo o
segmento de beleza, não apenas as manicures. “Foi uma
satisfação para as empresárias
saber que concorreram com
núcleos de todo o Brasil e com
empresas de maior maturidade e capacidade ﬁnanceira. Às
vezes, os nucleados vão para
as reuniões para aprender,
sem saber que quem aprendeu mesmo fui eu. Tudo que
conheci nesse período levarei
pra toda minha vida”, deﬁne
a consultora.

Núcleo de Manicures de
Feira de Santana foi um dos
ﬁnalistas do Prêmio 2017

Foto: Arquivo/Divulgação

Núcleo de Moda de Além Paraíba reúne 14
empresárias e estimula economia local

Tatiane apresentou o projeto ﬁnalista durante o Encontro Nacional do Empreender, realizado em Foz do
Iguaçu/PR, em outubro. O
Núcleo ﬁcou com a terceira colocação e recebeu um
cheque no valor de R$ 3 mil,
que serão convertidos em
capacitações e consultorias
para o núcleo.
MODA, PLANEJAMENTO
E GESTÃO
De Minas Gerais veio o segundo lugar, que recebeu o
cheque de R$ 5 mil: o Núcleo
Setorial Além Vest Moda,
que está em atividade desde
agosto de 2015 e reúne 14
empresárias. O projeto é desenvolvido pela Associação
Comercial Além Paraíba e

tem como objetivo criar novas oportunidades de negócios. A consultora Alina Mendes Gomes, que apresentou
o projeto, explica que o comércio varejista de roupas e
acessórios exerce um papel
fundamental na economia
local: “Empreendemos diversas ações, mas a que se
tornou uma referência foi
uma atividade beneﬁcente
do Outubro Rosa, pois, além
de movimentar a economia
local, é uma ação social, em
que a renda arrecadada é revertida para ajudar duas instituições de caridade”.
Conforme ela, ser o segundo melhor núcleo do
Programa Empreender tem
valor tanto nacional quanto
localmente: “Fortaleceu ain-

Além da
premiação em
dinheiro, em 2018,
os três núcleos
finalistas farão
uma missão
técnica a Brasília
para participar
de reuniões com o
Sebrae e a CACB
Dezembro de 2017
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Grupo Soluções e
Negócios de Caxias
do Sul/RS ﬁcou em
primeiro lugar

“O associativismo
garante a troca
de experiências
e permite que o
erro passado de
um não seja o erro
futuro do outro.
É possível dividir
gastos e somar
boas práticas”
Luiz Carlos
Furtado Neves,
vice-presidente
da Micro e da
Pequena Empresa
da CACB
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da mais a união do grupo, e
os recursos ﬁnanceiros que
irão subsidiar as ações que
serão desenvolvidas pelo grupo motivam ainda mais as
integrantes em trazer para o
município o primeiro lugar na
próxima premiação”, revela.
O grande vencedor do
Prêmio Empreender 2017
foi o Núcleo GSEN de Solução e Negócios, de Caxias
do Sul/RS. O grupo gaúcho
conta com 20 empresas e
foi criado em fevereiro de
2016, para oferecer consultoria empresarial para
outros empresários que almejam uma maior visibilidade junto a seu público-alvo,
com foco na competitividade. O projeto é desenvolvido pela Associação das
Empresas de Pequeno Porte

do RS (Microempa). O empresário Dario Amorim destaca, entre as ações realizadas, o projeto Empreender
na Prática, evento criado e
desenvolvido pelo núcleo
para fornecer ferramentas
práticas de gestão, abordando temas como Planejamento Estratégico, Vendas
e Marketing, e que, devido
ao sucesso, acabou virando
parte da agenda oﬁcial da
Microempa.
“Sermos reconhecidos
com o prêmio de melhor
núcleo setorial do Brasil
trouxe muita motivação ao
grupo e, é claro, o aumento
de nossa responsabilidade.
Aﬁnal, temos que continuar
nesse caminho e ratiﬁcar
o merecimento do prêmio.
Em nossas reuniões pós-premiação, começamos a
planejar uma série de ações,
com o intuito de mantermos o nosso compromisso
com o objetivo central do
Projeto Empreender, que
é ‘Unir para Crescer’. A
CACB pode esperar muito
do GSEN, aﬁnal, estamos
motivados e em busca de
melhores resultados.” Os
vencedores levaram para
casa R$ 7 mil para investir
no próprio núcleo.

MAIS HOMENAGENS
Também foram premiados os destaques de coordenador, consultor e Sebrae
estadual. Liamara Stuemer,
da Microempa, foi premiada
como melhor coordenadora estadual do Empreender.
A melhor consultora, Josiani
Bilig, também é de Caxias do
Sul/RS. O Sebrae destaque foi
do estado de Pernambuco.
Além da premiação em
dinheiro, em 2018, os três
núcleos ﬁnalistas farão uma
missão técnica a Brasília para
participar de reuniões com o
Sebrae e a CACB. Cada estado será representado por
4 pessoas: o consultor do
núcleo, um empresário ﬁliado, um executivo da ACE e
o presidente da ACE.
Para o vice-presidente da
Micro e da Pequena Empresa da Confederação das
Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil, Luiz
Carlos Furtado Neves, é preciso reconhecer quem leva a
sério a missão do Programa
Empreender, que é estimular
a competitividade do mercado e melhorar a economia
local: “Neste projeto o concorrente não é uma ameaça,
mas um parceiro, que compartilha do mesmo objetivo:

o crescimento. O diferencial
está na forma de fazer isso.
O associativismo garante a
troca de experiências e permite que o erro passado de
um não seja o erro futuro
do outro. É possível dividir
gastos e somar boas práticas. Mas o fundamental
mesmo é saber que, apesar
de reunidos e com acesso
às mesmas ferramentas de
desenvolvimento, a competitividade é possível por meio
do Empreender, pois a diferença nos resultados está na
singularidade de cada negócio e na forma com que cada
empresário aplica no mercado aquilo que ele aprende
dentro do núcleo”, conclui o
também empresário.
Foto: Juliano Pimentel

Presidente da Microempa, Jovenil Vitt Lima, exibe o troféu de melhor
núcleo setorial do ano, durante premiação em Foz do Iguaçu
Dezembro de 2017
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Foto: Estéla Becker/Alinhar Comunicação

Pesquisa foi lançada durante o 23º Congresso da Conaje,
realizado em novembro, em Balneário Camboriú/SC

Pesquisa irá revelar
quem são os jovens
empreendedores brasileiros
Reformas estruturantes
e estímulo ao
empreendedorismo
na escola são os
assuntos de destaque
do estudo deste ano
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A

cada dois anos a Confederação Nacional
de Jovens Empresários (Conaje) realiza a pesquisa Perﬁl do Jovem Empreendedor Brasileiro, um
estudo que apresenta o raio
X deste segmento no Brasil,
considerando o perﬁl pessoal
e também da empresa, além
de abranger os aspectos do

ambiente empreendedor e
político-econômico do país e
seus efeitos nas empresas.
“A pesquisa é um termômetro para a constatação da realidade vivida pelo
jovem empreendedor. Para
o ano de 2017, o intuito é
que seja expandido o leque
de abordagens, atingindo
um número maior de infor-

mações”, projeta Jaqueline
Moucherek, diretora de conteúdo da Conaje.
Guilherme
Gonçalves,
presidente da entidade, explica que a pesquisa é importante para entender melhor
o público da Conaje. Segundo ele, foi o estudo que
constatou que a maioria dos
jovens associados à Conaje
vem das micro e pequenas
empresas. “A pesquisa nos
diz quem são estes jovens,
onde estão, e em quais setores atuam”, aﬁrma.
O presidente diz, ainda,
que a pesquisa evidencia
algumas deﬁciências que as
empresas têm e as melhorias que precisam ser feitas
no ambiente empresarial do
jovem. “Graças ao estudo,
podemos ter uma leitura
melhor de cenários e, consequentemente, atuarmos de
maneira mais assertiva. Esse
é o nosso principal objetivo”, declara Guilherme.
PERGUNTAS
Neste ano, o jovem empreendedor poderá dizer
qual, para ele, é a principal
reforma estruturante que
ainda está em tramitação no
Congresso Nacional. Esta resposta, conforme Guilherme,

será importante para pautar
encontros e atividades da Conaje Brasil afora, sempre de
acordo com o que o público
da entidade pensa e espera
para o ambiente econômico.
“Também vamos tocar no assunto das políticas públicas.
Temos uma pergunta que
trata do estímulo ao empreendedorismo na escola. Queremos saber se o jovem teve
contato com o assunto desde
o ensino fundamental, até a
faculdade”, informa.
O estudo parte da premissa de que o jovem brasileiro
tem muita habilidade para
empreender e está entre a
parcela da sociedade que
mais deseja ter o próprio negócio. A pesquisa foi lançada
durante o 23º Congresso da
Conaje, em novembro, em
Balneário Camboriú/SC, e
ocorrerá até o ﬁm de janeiro.
O link da pesquisa será divulgado no início de dezembro, através do site www.
conaje.com.br. Jovens com
idade entre 19 e 39 anos podem responder ao questionário. A intenção da Conaje é alcançar jovens de todo o país.
O lançamento do resultado
do Perﬁl do Jovem Empreendedor Brasileiro está previsto
para abril de 2018.

O estudo parte
da premissa
de que o jovem
brasileiro tem
muita habilidade
para empreender
e está entre
a parcela da
sociedade que
mais deseja ter o
próprio negócio
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O pensamento de Emmanuel Macron

A

ﬁnal, quem é Emmanuel
Macron, o jovem de 40
anos que se tornou presidente da França depois de
uma meteórica campanha eleitoral? Para quem tem interesse
em conhecer aquele que está
sendo apontado como o futuro líder da Europa, um bom começo seria ler Revolução, em
que o próprio Macron descreve
seu pensamento.
Natural de Amiens-Picardia,
localizada no norte da França,
a 120 km de Paris, Macron
descende de uma família de
médicos e herdou da avó o
gosto pela literatura e pela ﬁlosoﬁa. Identiﬁcado como neoliberal pela esquerda francesa,
Macron rejeita esquemas antigos utilizados para identiﬁcar
posicionamentos políticos. Se
por liberalismo pressupõe-se a
conﬁança no homem, ele concorda em ser descrito como liberal. Aﬁnal, ele defende que
todos encontrem em seu país
uma vida de acordo com suas
esperanças mais profundas.
No entanto, se for de esquerda é pensar que o dinheiro
não dá todos os direitos, que o
acúmulo de capital não é horizonte intransponível da vida
pessoal, que as liberdades dos cidadãos não devem ser sacriﬁca-
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das, ele assume ser de esquerda.
Mas atenção! Para ele, governos demagógicos são aqueles feitos para agradar os eleitores e para dizer-lhes o que eles
esperam ouvir, mesmo que isso
esteja fora da realidade de cada
país. E isso vale tanto para a esquerda como para a direita.
A verdadeira questão, segundo Macron, é a crise sofrida
pelas democracias ocidentais,
que foram construídas no século 18, em um equilíbrio sem
precedentes entre a defesa das
liberdades individuais, a democracia política e a criação de
economias de mercado.
Desde o ﬁm da era de ouro
do capitalismo, entretanto, a dúvida se instalou. E o que vemos
quando olhamos para o mundo
hoje? O surgimento das democracias não liberais e do extremismo na Europa, o ressurgimento
de regimes autoritários que
questionam a vitalidade democrática e os EUA que se retiram
em parte do mundo. Portanto, o
que importa hoje é saber como
defender o bem comum, isto
é, a liberdade e a democracia,
a capacidade das pessoas e das
nossas sociedades de serem autônomas, permanecerem livres,
garantirem a justiça social e preservarem nosso planeta.

Para Macron, o que
importa hoje é saber
como defender o
bem comum, isto
é, a liberdade e
a democracia, a
capacidade das
pessoas e das nossas
sociedades de
serem autônomas,
permanecerem livres,
garantirem a justiça
social e preservarem
nosso planeta
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ARTIGO

Como aplicar a arte da
guerra nos negócios
Foto: Divulgação

Chinghua Tang*

U

m dos livros sobre estratégia militar mais
importantes da História, o clássico A Arte da
Guerra, de Sun Tzu, marcou
gerações de líderes em todo o
mundo. Suas táticas inﬂuenciaram governantes ocidentais e orientais e, até hoje, são
utilizadas por empresários e
estrategistas modernos.
A obra é também uma das
principais inﬂuências do imperador Tang Taizong, responsável por transformar a China
no maior e mais poderoso país
do mundo. Herdeiro dessa tradição, o imperador se utilizou
das estratégias de Sun Tzu para
combater inimigos durante a
Dinastia Tang (618-907), saudada por historiadores como a
época de ouro do país.
Trazidos para os dias
atuais, os princípios da arte
da guerra que Taizong utilizou podem ser aplicados a
qualquer tipo de conﬂito ou
atividade competitiva, seja
um torneio esportivo, uma
batalha jurídica, uma campanha política ou a competição nos negócios.

Entre os ensinamentos deixados por Taizong, um dos
mais importantes é a necessidade de conhecer profundamente a si mesmo, assim como
saber identiﬁcar os pontos
fortes e as fraquezas de seus
inimigos. O imperador costumava dizer que um grande líder deve saber dominar as suas
fraquezas e controlar os seus
desejos, para evitar a confusão
da mente. Por isso, é necessário adquirir autoconhecimento
por meio do autoexame e da
observação de outras pessoas.
Entender as táticas de seu
concorrente, portanto, é útil
para traçar os próprios planos
e mudar as estratégias, quando necessário. Entre as razões
de sucesso da Dinastia Tang

também estão a sabedoria e o
caráter excepcional de Taizong,
que soube aproveitar as melhores oportunidades para agir,
perdoou seus antigos inimigos,
recrutou homens capazes e
manteve a prática da sinceridade em seu governo. Para isso,
ele estabeleceu uma ligação
emocional com seus soldados,
aprendeu a ouvir os outros, incentivou a transparência e puniu quando necessário.
Hoje em dia, por exemplo,
podemos prontamente aplicar
a arte da guerra ao mundo
dos investimentos, no qual os
princípios fundamentais são,
primeiramente, não perder
dinheiro; depois, tentar obter
ganhos escolhendo os momentos adequados para agir.
Para obter a vitória – ou seja,
ter um lucro superior a longo
prazo –, o líder precisa exercitar
a disciplina e o autocontrole.
*Graduado na London
School of Economics, foi o
primeiro chinês a conseguir
um MBA em Harvard.
É autor do livro O Guia do
Líder, lançado em 2017
pelo selo Planeta Estratégia,
da Editora Planeta.
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