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Carro dividido
Uma ideia inovadora de negócio que promete até aliviar o trânsito de São Paulo

Mobilidade – É possível 
reservar os carros pela internet 
(inclusive via smartphones ou 
tablets) ou por telefone.

Economia – É possível ter 
um carro a mão sempre que 
precisar, sem arcar com IPVA, 
seguro e manutenção.

Conveniência – Os veícu-
los ficam disponíveis 24 horas 
por dia, todos os dias do ano.

Sustentabilidade – Esti-
ma-se que um único veículo 
compartilhado pode tirar de 
seis a 20 veículos do trânsito 
diariamente.

Vantagens do 
compartilha-

mento

ZaZCar 
www.zazcar.com.br
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Carro é reservado por telefone ou internet e retirado em um dos 33 estacionamentos disponíveis 
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Carsharing ou compartilha-
mento de carros. Ainda novidade 
no Brasil, o conceito, que une 
mobilidade e sustentabilidade, 
já existe há tempos na Europa e 
nos Estados Unidos, onde possui 
mais de um milhão de adeptos.

A ideia é a seguinte: se, diaria-
mente, diversas pessoas precisam 
de carros apenas para pequenos 
trajetos ou por algumas horas, 
por que não fazê-las dividir o 
mesmo veículo por períodos 
ao longo do dia? Isso elimina a 
necessidade do carro próprio, o 
que alivia o bolso e, de quebra, 
o trânsito. Também dispensa as 
diárias de locação - ao passo que 
uma diária custa mais do que 
R$ 100 em média, há opções de 
carsharing por R$ 6,90 a hora. 

“Quem dirige pouco não 
necessita de um veículo pró-
prio, com gastos fixos como 
impostos e seguro. Além disso, 
se o cliente utiliza o carro ape-
nas por algumas horas, não 
precisa pagar por ele o dia todo, 
como acontece com as locações 
convencionais”, explica Felipe 
Barroso, diretor da Zazcar, 
empresa pioneira no serviço 
aqui no Brasil. 

Quando iniciou suas ativi-
dades, em 2009, a Zazcar conta-
va com apenas com 40 usuários. 
Hoje, já são 800. Os pontos de 
estacionamento são 33, espa-
lhados por toda a cidade. E os 
clientes podem escolher entre 
dez modelos: Fox, Gol, Novo 
Uno, Smart, Voyage, Doblò Car-

go, Corolla, Zafira, Jetta e Astra.
Para se tornar cliente, é pre-

ciso se cadastrar e optar por um 
dos planos da empresa. O clien-
te recebe o cartão de sócio em 
casa e, a partir de então, passa a 
ter vários carros em São Paulo à 
disposição. Após fazer a reserva 
por telefone ou internet, o clien-
te destrava o veículo reservado 
com seu cartão de acesso, pega 
as chaves no porta-luvas e sai di-
rigindo. As despesas com seguro 
e combustível já estão inclusas 
no valor pago. 

Quem usa
Cliente da Zazcar, o gerente 

de tecnologia da informação 
Daniel Rondon Borin diz que 
possuía um carro quando mo-

rava no interior de São Paulo, 
mas desistiu do automóvel ao 
se mudar para a Capital. “Desisti 
devido aos custos agregados, 
como seguro, manutenção e 
IPVA”, diz. Agora adepto do 
compartilhamento de carros, ele 
aciona o serviço para passeios e 
compromissos de última hora.

Para o administrador curi-
tibano Francisco Rocha dos 
Santos, que vem à Capital pau-
lista uma ou duas vezes por mês, 
o carsharing é uma solução. 
“Quando vou a São Paulo para 
compromissos de negócios e 
volto no mesmo dia, o comparti-
lhamento é a melhor opção, pois 
retiro o carro no aeroporto mes-
mo e o devolvo na hora de voltar 
a Curitiba, sem burocracia”, diz.

::: este produto é parte integrante do Jornal da rede BoM Dia e não pode ser vendido separadamente. todo conteúdo editorial deste produto é de total responsabilidade da ponto & Vírgula 
Comunicação - CnpJ 08.745.900/0001-70. produto encartado no jornal da rede BoM Dia na edição de 24/02/2012. produção gráfica: equipe de operações Comerciais do jornal Diário de 
s.paulo. Distribuição autorizada pelo artigo 26, § 2° da Lei 14.517/2007.
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Por trás do dinheiro entregue 
às novas empresas brasileiras de 
internet, está uma forma de finan-
ciamento conhecida como venture 
capital, que nada mais é do que 
recursos em troca de participações 
acionárias minoritárias. Ou seja: 
a gestora de recursos passa a ser 
sócia das empresas nascentes.

Outra gestora que vem inves-
tindo por aqui é a Accel Partners. 
Fundada em 1983, ela ajudou com 
investimentos iniciais empresários 
a criar mais de 300 empresas de 
sucesso ao redor do mundo, entre 
elas Facebook e Groupon. No Bra-
sil, financia, por exemplo, o portal 
de artesãos Elo7. “Pelo que temos 
visto em outros investimentos 
que temos realizado na região e 
comparando com outras regiões 
do mundo, os consumidores e 
pequenos empresários brasileiros 
destacam-se pela capacidade de 
utilizar-se de novas tecnologias 
para consumir e gerar negócios”, 
afirma o executivo Kevin Efrusy.

Novo vale do silício
De fato, a realidade brasileira 

é o que explica o verdadeiro 
fenômeno do financiamento 
para as empresas de internet. A 
explosão recente do consumo, 
aliada ao uso cada vez mais 

DiVuLgação

MonaShEES Capital
monashees.com.br

aCCEl partnErS
www.accel.com

SErviço

Conheça algumas empresas 
nascentes que receberam apor-
tes recentemente

Oppa.com.br - E-com-
merce voltado para móveis de 
design contemporâneo, com 
preços acessíveis, desenhados 
por jovens talentos brasileiros. 
A empresa recebeu investimen-
tos da Monashees Capital, Thri-
ve Capital e Kaszek Ventures. 

Baby.com.br - A empresa 
tem como objetivo oferecer 
uma maneira fácil, conveniente 
e rápida para que os pais possam 
encomendar produtos para seus 
filhos. Captou fundos no Brasil 
e nos Estados Unidos, realizados 
pela Monashees Capital, Tiger 
Global e Ron Conway.

Getninjas.com.br - O site 
oferece oportunidades de tra-
balhos rápidos com retorno 
financeiro imediato e ajuda as 
pessoas que buscam por servi-
ços com conveniência e prati-
cidade a encontrarem aqueles 
que estão dispostos a realizá-lo. 
A empresa recebeu aportes de 
capital da Kaszek Ventures e da 
Monashees Capital.

Ifood.com.br  - Lançado em 

NovaS E Com vErba

Para começar bem
“Gostamos de empreendedo-

res visionários que querem mu-
dar o mundo e que têm paixão 
pelo que fazem.” Se você se con-
sidera dentro desse perfil e tem 
uma proposta de negócio online, 
vai a dica: leve sua proposta para 
a Monashees Capital. O resul-
tado pode ser um investimento 
milionário em seu negócio.

A Monashees é apenas uma 
das gestoras de recursos que vêm 
financiando muitas empresas 
nascentes de tecnologia no Brasil, 
conhecidas no mercado como 
startups. Entre os principais 
investimentos da empresa estão 
Peixe Urbano, Boo-Box, Mind 
Lab e Baby.com.br. A Monashees 
não revela como seleciona seus 
contemplados ou como você deve 
fazer a apresentação perfeita para 
conquistar os financiamentos, 
que vão de R$ 500 mil a R$ 5 mi-
lhões. Mas deixa algumas dicas do 
que seriam os “empreendedores 
fora-de-série” que busca como 
parceiros: “Eles são profissionais 
de primeira linha que montam 
times fantásticos, e com os quais 
é prazeroso trabalhar. Primeiro, 
as pessoas certas nos espaços de 
mercado certos. Depois, modelos 
de negócio. Nossa aposta é no 
jóquei, não no cavalo”.

Novas empresas de internet ganham aportes milionários de 
gestoras de recursos nacionais e internacionais

difundido de computadores 
e aparelhos portáteis ligados 
à rede, tem estimulado o nas-
cimento no Brasil de diversos 
negócios voltados ao comércio 
eletrônico e à internet. 

A pujança é tamanha, que 
muitos têm se referido ao país 
como o “novo Vale do Silício”, 
região na Califórnia, Estados 
Unidos, onde estão as maiores 
empresas de tecnologia e os prin-
cipais fundos voltados a startups. 

melhor startup do 
muNdo é brasileira

O melhor exemplo de startup 
brasileira é o site de compras 
coletivas Peixe Urbano. Pioneiro 
no Brasil no segmento de loja de 
descontos virtuais, foi lançado 
em 2010, quando contava apenas 
com cinco funcionários, sendo 
três deles seus sócios fundadores. 
Hoje, tem mais de mil colabora-
dores e está presente também no 
México, na Argentina e no Chile.

Recentemente, o Peixe Urba-
no foi agraciado com um prêmio 
de melhor startup internacional 
durante o The Crunchies Award, 
que premia jovens empresas 
inovadoras em várias categorias.

Concorriam com o “cardu-
me” a rede social Badoo, bastante 

popular na Europa, a plataforma 
de pagamento online Klarna, 
a empresa Rovio (criadora do 
game “Angry Birds”, que virou 
febre no mundo todo), a plata-
forma para música em nuvem 
SoundCloud e o sistema de 
microcrédito Wonga.

maio deste ano, é um sistema ino-
vador de encomenda de comida 
de restaurantes. A plataforma 
web permite a qualquer restau-
rante receber pedidos de pratos 
de modo prático e organizado. 
Os clientes conseguem selecionar 
pela internet os restaurantes em 
suas áreas de entrega, que são ma-
peados por geoposicionamento, 
consultar os cardápios e comprar, 
sem a necessidade de chamadas 
telefônicas. Recebeu investimen-
tos do fundo Warehouse.

Kekanto.com.br - Lançado 
em 2010 pelos alunos da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
Fernando Okumura, Allan Ka-
jimoto e Bruno Yoshimura, o 
Kekanto é um guia de serviços 
colaborativo  que funciona 
como um boca a boca online. 
O Kekanto reúne os melhores 
estabelecimentos e ofertas de 
todo o Brasil, avaliados por seus 
clientes: os usuários avaliam os 
estabelecimentos e serviços e 
suas opiniões ajudam outras 
pessoas a decidirem aonde ir ou 
o que comprar. Recebeu inves-
timentos da Kaszek Ventures e 
Accel Partners. 
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Caiu no gosto popular: seja 
logo cedo, após o almoço ou 
no fim da tarde, um cafezinho 
sempre vai bem. Somado a 
esse fator, o hábito crescente 
do brasileiro de fazer as re-
feições fora de casa tem gera-
do um verdadeiro boom nas 
cafeterias, um segmento que 
desperta cada mais vez mais o 
interesse dos empreendedores.

Segundo a  Assoc iação 
Brasileira da Indústria do 
Café (ABIC), 97% dos bra-
sileiros consomem café re-
gularmente, o que o torna 
a segunda bebida mais con-
sumida no País – perdendo 
apenas para a água. O baixo 
custo e o grande número de 
pessoas que fazem suas refei-
ções fora de casa aproxima-
ram o público do cafezinho, 
aumentando o consumo em 
307% nos últimos oito anos.

Porém, para abrir uma 
cafeteria de sucesso não basta 
ter coador, pó e cafeteira. O 
público está cada vez mais 
exigente e a qualidade é im-
prescindível, por isso é ne-
cessário investir em uma boa 
máquina, grãos de qualidade 
e também em um barista, 
profissional especializado no 
preparo de espressos e outras 
bebidas feitas a partir do café. 

A máquina ideal mantém 
a temperatura e a pressão es-
táveis, e permite ajustes para 
que se possa extrair o melhor 
de cada grão – que por sua vez, 
deve ser da torra mais recente. 
“O barista é o elo final na ca-
deia. De nada adianta ter um 
café de qualidade e uma má-
quina excelente se o produto 

pode ser destruído pelas mãos 
de quem prepara a bebida”, 
explica Edgard Bressani, presi-
dente da Associação Brasileira 
de Café e Barista (ACBB).

Reg ina  Camargo, uma 
das proprietárias do Cafofo 
Decor, na Zona Oeste de São 
Paulo, sabe da importância 
que tem o café de qualidade. 
No início, sua loja de decora-
ção servia café como cortesia 
a quem entrasse para conferir 
os objetos. Mas quando iam 
embora, os clientes queriam 
pagar pelo “cafezinho”. Sur-
giu, então, a circunstância 
perfeita para abrir a cafeteria, 
totalmente integrada ao am-
biente da loja. 

Hoje, a lógica se inverteu: 
praticamente todo mundo 
que frequenta o Cafofo é 
atraído por uma boa xícara 
de espresso e acaba aprovei-
tando para conferir os artigos 
da loja. “O café moído na 
hora proporcionou outro 
paladar, os clientes gostam 
mais. Por isso, a máquina e o 
grão, da Fazenda São Gabriel, 
são fundamentais”. O sucesso 
é tão grande que a pequena 
cafeteria chega a vender 380 
cafezinhos por mês.

É importante ressaltar 
que a boa localização, o aten-
dimento de qualidade e a 
decoração aconchegante con-
tribuem para o sucesso da 
cafeteria, que também é palco 
de reuniões e encontros.

opções de Negócio
Para abrir uma cafeteria, não 

é necessário começar do zero. 
Uma das alternativas para quem 

Negócio com 
aroma de café
A segunda bebida mais famosa do País conquistou cerca de 97% dos brasileiros e 
promete trazer lucros para os empreendedores

quer entrar no negócio sem 
grandes riscos são as franquias. 
O Vanilla Caffé, por exemplo, 
proporciona o retorno ao fran-
queado entre 24 e 36 meses, com 
faturamento médio de R$ 50 mil 
mensais. Outra franquia do seg-
mento, a Grão Espresso, chega a 
faturar R$ 35 mil por mês (e o 
retorno do investimento tam-
bém vem entre 24 e 36 meses).

Porém, é muito impor-
tante que o interessado en-
tenda um pouco sobre os se-
tores de café e alimentação. 
O candidato a empreendedor 
pode procurar os serviços do 
Sebrae e aconselhamento na 
ACBB, que indica equipa-
mentos e profissionais de 
qualidade. Além disso, várias 
instituições oferecem cursos 
livres de barista, tais como 
o Senac e o Sindicato da In-
dústria de Café do Estado de 
São Paulo (Sindicafé).

Baristas são profissionais 
especializados em café de alta 
qualidade. Além de preparar 
espressos, eles criam e executam 
bebidas utilizando café, cremes, 
licores etc. 

O salário pode variar de R$ 
1 mil a R$ 5 mil, dependendo 
da formação e área de atuação. 
Muitos baristas também atuam 
como consultores para cafeterias 

voCê Sabia?
e produtoras de café. 

A profissão tem até um cam-
peonato mundial, tão concorrido 
quanto uma Copa do Mundo. E 
a Associação Brasileira de Café e 
Barista (ACBB), cujo objetivo é 
profissionalizar o setor no Brasil, 
faz a certificação de baristas e pro-
move o Campeonato Brasileiro 
de Barista – que este ano acontece 
em março em São Paulo.

Regina: café se tornou o negócio principal

aCBB
www.acbb.com.br

SEBraE
www.sebraesp.com.br

Vanilla Caffé
www.vanillacaffe.com.br

Grão ESprESSo
www.graoespresso.com.br

SEnaC
www.sp.senac.br

SindiCafé
www.sindicafesp.com.br
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A cara do seu 
negócio
A marca é o bem mais precioso de uma empresa. E registrá-la 
é uma questão de segurança

A marca é o que identifica 
e diferencia uma empresa, é 
um referencial de qualidade. 
E protegê-la é uma questão 
muito mais séria para peque-
nos empreendedores do que 
para grandes corporações. 
Quem explica é RudineiMo-
dezejewski, especialista em 
propriedade industrial, com 
ênfase em marcas e domínios, 
e sócio da E-marcas, escritório 
que viabiliza o registro. Confi-
ra a entrevista. 

diário de S. paulo - Qual 
a importância de se registrar 
a marca da empresa?

rudineiModezejewski - 
Registrar a marca é exatamente 
a mesma coisa que registrar a 
escritura de um terreno, você 
faz isso para provar que é o 
dono. Caso alguma coisa acon-
teça, você poderá tomar as me-
didas necessárias para proteger 
seu patrimônio. Você registra 

para não se incomodar, para 
não aparecer outra pessoa di-
zendo que o “terreno” é dela. 

diário de S. paulo - o 
que pode acontecer se a 
marca não é registrada?

rudineiModezejewski 
-Não registrar a marca causa 
um problema imediato: inse-
gurança. Você nunca sabe se 
o telefone que toca ou a carta 
que chega são de alguém rei-
vindicando a marca. Se outra 
empresa fizer o registro, os 
prejuízos são vários. Em 
primeiro lugar, despesas com 
contador e órgãos oficiais 
para mudar a razão social 
ou inscrições municipais, 
estaduais ou federais. Depois, 
troca de material impresso, 
como papel timbrado, cartão 
de visita etc. Há despesas 
com troca de identidade vi-
sual, como fachada, veículos, 
uniformes e banners, e ainda 

custos extras com publicidade, 
anunciando a mudança de 
nome. E um custo impossível 
de mensurar, que é o tempo 
que as pessoas levarão para 
reconhecer a nova marca como 
sendo a da sua empresa. 

diário de S. paulo - Quan-
to custa registrar uma marca?

rudineiMo dez eje wsk i 
- Caso o processo corra nor-
malmente, o empresário pagará 
ao governo (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial) R$ 
440, sendo R$ 140 para pedir 
o registro e R$ 300 ao final. A 
marca fica registrada por dez 
anos, depois disso há taxas para 
renovação, a cada dez anos. Os 
honorários para contratar uma 
empresa especializada para 
preparar e acompanhar esse 
processo custam menos de R$ 
1,40 por dia.  

diário de S. paulo - pe-
qu enos  empre end e d ores 

também precisam se preo-
cupar com o registro? 

rudineiModezejewski - 
Há um mito de que registro é 
coisa para grandes empresas, 
quando, na verdade, é justa-
mente o contrário. Grandes 
empresas, caso tenham proble-
mas com uma de suas marcas, 
geralmente têm dinheiro para 
pagar advogados e protelar o 
problema por anos, até que 
consigam substituir a marca. E 
os pequenos empresários, têm 
essa mesma capacidade de se-
gurar o problema? Conseguem 
criar campanhas de marketing 
para divulgar rapidamente a 
nova marca? Conseguem su-
portar os custos da perda de 
sua única marca? Claro que 
não. Os pequenos empresários 
precisam de movimentos pre-
cisos, sem erros, porque não 
têm dinheiro nem tempo para 
ficar tentando.

“Grandes empresas, caso tenham problemas com uma de suas marcas, geralmente têm 
dinheiro para pagar advogados e protelar o problema por anos, até que consigam substituir a 
marca. E os pequenos empresários, têm essa mesma capacidade de segurar o problema?”

E-MarCaS
www.emarcas.com.br

inpi
www.inpi.gov.br

SEBraE
www.sebrae.com.br

Serviço

Fonte: seBrae
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Qualquer pessoa física ou 
jurídica que esteja exercendo 
atividade legalizada e efetiva 
pode requerer uma marca 
ou uma patente. O registro 
é concedido pelo órgão go-
vernamental Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(INPI).O pedido de registro de 
marca deve ser feito por meio 
de formulário próprio (obtido 
no site do INPI, www.inpi.gov.
br).Os registros de marcas têm 
prazo de validade de dez anos, 
contados a partir da data de 
concessão, podendo ser pror-
rogados por períodos iguais e 
sucessivos. Uma vez com o re-
gistro, seu titular tem obrigação 
de renovar o registro no último 
ano de vigência.O pedido de 
registro de uma marca não con-
fere ao requerente, de imediato, 
a exclusividade de uso. Para que 
ele tenha esse direito, é preciso 
que o Certificado de Registro 
da Marca seja expedido pelo 
INPI. De toda forma, o pedido 
feito antes tem privilégio sobre 
outros posteriores.

Como rEgiSTrar 
uma marCa

Verifique se a marca escolhi-
da está de acordo com todos os 
requerimentos legais de registro.

Conduza uma busca na 
base de marcas para ter cer-
teza de que a marca não é 
idêntica ou semelhante a 
marcas existentes a ponto de 
causar confusão.

Certifique-se de que a mar-
ca seja fácil de ler, escrever, 
soletrar e memorizar, e de que 
ela seja adequada para todos os 
tipos de meios publicitários.

Verifique se a marca não 
tem conotações indesejá-
veis ou inadequadas no seu 
idioma ou nos idiomas dos 
mercados internacionais que 
possam vir a ser explorados.

Confira se o nome de do-
mínio (endereço de internet) 
correspondente está disponí-
vel no site do INPI.

Como ESColhEr 
uma marCa
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Franquias de educação já somam 25% do total do mercado de franquias

Não é de hoje que as fran-
quias de educação conquis-
tam cada vez mais adeptos. 
A categoria cresce gradual-
mente e promete render bons 
lucros com o pré-sal, a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas, 
que já ampliam a demanda 
por mão de obra qualifica-
da. Além disso, os cursos de 
preparação para concursos 
também vêm atingindo nú-
meros expressivos.

Segundo a  Assoc iação 
Brasi le ira  de Franchis ing 
(ABF), em 2009 havia 199 
redes de franquia de educa-
ção e treinamento; em 2010, 
esse número saltou 10,1%, 
atingindo 219. Com isso, o 
segmento passou a ocupar o 
quinto lugar no ranking do 
número de redes associadas 
à ABF. Em termos de fatura-
mento, houve um crescimen-
to de 5,3% entre 2009 e 2010.

Mas, assim como qualquer 
outro negócio, para abrir a 
franquia de educação alguns 
fatores devem ser levados em 
consideração. É importante 
pesquisar a fundo a reputa-
ção da escola, o método de 
ensino que ela utiliza, quais 
são os custos reais, como deve 
ser a instalação mais adequa-
da, qual a formação e o estilo 
de trabalho dos professores, 
como a empresa é vista pelo 
público e o quanto a empresa 
realmente capacita os alunos 

para o mercado de trabalho. 
Outro fator importante é 

a pesquisa de mercado em seu 
bairro ou cidade, com pergun-
tas como: a região já está satu-
rada de escolas do segmento 
escolhido, ou há demanda não 
atendida pelos cursos que o 
empreendedor deseja oferecer?

Para começar a pesqui-
sa, uma sugestão é o site da 
ABF, que disponibiliza tabelas 
completas com valor de inves-
timento, capital de giro, renda 
mensal, tempo de retorno etc. 
Há modelos de franquia para 
todos os bolsos. 

Por exemplo, a microfran-
quia Tutores – Reforço Esco-
lar Multidisciplinar foi criada 
em 2008 e já possui 121 uni-
dades espalhadas pelo Brasil. 
O empreendedor precisa de 
R$ 7,5 mil a R$ 20 mil para o 
investimento inicial e recebe 
todo o suporte para obter o 
retorno em, no máximo, seis 
meses. O faturamento pode 
chegar a R$ 17,5 mil por mês. 
Já a Microcamp, rede de es-
colas próprias e franqueadas, 
oferece cursos de idioma e 
informática. O investimento 
inicial varia de R$ 135 mil a 
R$ 260 mil. O retorno pre-
visto é de 18 a 24 meses, com 
faturamento médio mensal 
de R$ 80 mil.

Além disso, é muito impor-
tante que o empreendedor se 
identifique com o serviço que 

irá oferecer. A Tutores, por 
exemplo, permite que cada um 
escolha qual é o melhor local 
para realizar o estudo: a resi-
dência do aluno ou até mesmo 
a casa do tutor. Além disso, é 
utilizado o material didático 
do próprio aluno, para que ele 
não fique sobrecarregado com 
muitas tarefas e materiais.

O empreendedor que deseja investir em franquias de educação tem diversas opções, entre 
elas cursos de idiomas, cursos e treinamentos profissionalizantes, coaching, reforço escolar e 
cursos preparatórios para concursos. Confira algumas redes associadas à ABF.

ESColha Sua FraNquia

Empresa Investimento Faturamento 
médio mensal

Bit Company R$ 89.550 a R$ 185.450 R$ 60 mil

Centro Brasileiro de Cursos R$ 120 mil a R$ 220 mil R$ 35 mil

Cna R$ 102 mil a R$ 246 mil R$ 60 mil

Eurodata Educação para o 
Mercado de trabalho R$ 90 mil a R$ 120 mil R$ 70 mil

instituto Brasileiro de línguas R$ 33 mil a R$ 50 mil R$ 35 mil

Microcamp R$ 135 mil a R$ 260 mil R$ 80 mil

Microlins R$ 98 mil a R$ 221.200 R$ 45 mil

pet Cursos franchising R$ 22.500 a R$ 29.100 R$ 15 mil

Smartz School R$ 14.950 a R$ 70.000 R$ 15 mil

S.o.S. Computadores R$ 75.550 a R$ 167,5 mil R$ 60 mil

Supera - Ginástica para o Cérebro R$ 95 mil a R$ 145 mil R$ 25 mil

The Kids Club R$ 14 mil a R$ 17 mil R$ 5 mil

tutores R$ 7,5 mil a R$ 20 mil R$ 17,5 mil

Fonte: aBF
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aBf
www.portaldofranchising.com.br

MiCroCaMp
www.microcamp.com.br - Contato: 4003-9007

tutorES
www.tutores.com.br - Contato: (19) 2511-4883

Serviço

Educar
também dá lucro
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NOTAS
& FATOS

setor de alimentação é um dos líderes de consumo no estado de são paulo
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O Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
de São Paulo (Sebrae-SP) di-
vulgou neste mês a Pesquisa 
Cenários 2020, que analisa as 
tendências das micro e peque-
nas empresas (MPEs) paulistas 
para os próximos anos.

Segundo o estudo, o nú-
mero de MPEs do setor de 
serviços deverá ultrapassar 
o comércio em 2015 – atu-
almente, o setor de serviços 
representa 40% das MPEs 
no estado de São Paulo, com 
770 mil estabelecimentos. 
Entre os fatores dessa virada 
estão o aumento da renda da 
população e a tendência de 
terceirização de mão de obra 
pelas grandes empresas.

A pesquisa também aponta 
que habitação e alimentação 
lideram o consumo de serviços 

em todas as classes sociais. A 
habitação representa 36% do 
consumo das famílias paulis-
tas e a alimentação, 19%. “É 
importante observar que os se-
tores que demonstram maior 
crescimento de consumo das 
famílias também são os que 
têm maior oferta. Assim, quem 
optou por empreender nestes 
segmentos precisa estar atento 
ao mercado pela forte concor-
rência que vai enfrentar. Neste 
caso, planejamento e inovação 
são questões cruciais para a 
sobrevivência deste negócio”, 
afirmou ao site do Sebrae-SP 
Bruno Caetano, diretor-supe-
rintendente da entidade.

Transporte, saúde, educa-
ção e recreação e cultura tam-
bém estão entre os principais 
serviços consumidores pela 
família paulista.

EmprESaS 
pauLIStaS Em 

2020

imporTadoS gaNham ESpaço

De cada três produtos 
consumidos no Brasil, um 
é importado. Essa é a con-
clusão de um levantamento 
realizado pela Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), que mostra 
que o consumo de mercado-

Mais de 300 mil profissio-
nais paulistas se formaliza-
ram pelo Empreendedor In-
dividual (EI) em 2011. Com 
esse índice impressionante, 
o estado de São Paulo lidera 
o número de formalizados 
pelo EI, que já conta com 
1,9 milhão de trabalhadores 
formalizados no Brasil desde 
julho de 2009. As atividades 
que tiveram mais formaliza-
ções foram o comércio vare-

maIS EmprEEndEdorES 
FormaLIzadoS

As micro e pequenas em-
presas enquadradas no Simples 
Nacional e os Empreendedores 
Individuais ganharam um prazo 
a mais para pagar os tributos 
relativos ao mês de janeiro. O 
Comitê Gestor do Simples Na-
cional (CGSN) adiou o prazo de 
20 de fevereiro para 12 de março. 

Além disso, a Declaração Anual 
do Simples Nacional (DASN) 
de 2011, que deveria ser entre-
gue até 31 de março, também 
foi prorrogada, para o dia 16 
de abril. A Declaração Anual 
do Empreendedor Individual 
(DAS-MEI) continua com o 
mesmo prazo: 31 de maio.

mais tempo para pagar

A linha de microcrédito Cres-
cer, da Caixa Econômica Federal, 
destinará R$ 345 milhões para 
financiamentos a Empreende-
dores Individuais (EI), com taxa 
de juros de 0,64% ao mês e prazo 
de até 24 meses para quitação. 
Os EIs interessados em obter o 
crédito devem ir a uma agência 
ou a um posto de atendimento 
da Caixa. O financiamento pode 
ser usado como capital de giro 
ou para compra de máquinas 
e equipamentos. O Crescer foi 
criado em setembro de 2011 e, 
desde então, concedeu mais de 
R$ 11 milhões em crédito.

Crédito para
Empreendedor Individual
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jista de roupas (com quase 20 
mil EIs só na cidade de São 
Paulo), os serviços pessoais 
(esteticistas, cabeleireiros e 
manicures) e o comércio de 
alimentos (ambulantes). Até 
o ano passado, podiam se 
enquadrar no EI os empre-
endedores que faturam até 
R$ 36 mil por ano (R$ 3 mil 
por mês). A partir deste ano, 
o teto é de R$ 60 mil por ano 
(R$ 5 mil mensais).

rias importadas representou 
24% do mercado brasileiro 
no último trimestre de 2011, 
contr a  22 ,5% no mesmo 
período de 2010. Trata-se do 
maior índice de importação 
em nove anos. Entre os seto-
res que sofreram com o au-

mento das importações estão 
os de vestuário e acessórios, 
calçados e ferro. No setor de 
vestuário e acessórios, por 
exemplo, o consumo aparen-
te caiu 2,6% em 2011, sendo 
que as importações tiveram 
alta de 41,4%.

sXC.H
u



8 PEQUENO EMPREENDEDOR SEXTA-FEIRA, 24 dE FEVEREIRO dE 2012 PROJETO DE MARKETING

Tecnologia
A Confederação das As-

sociações Comerciais e Em-
presariais do Brasil (CACB) 
lançou recentemente, em 
parceria com a desenvolve-
dora Tray, um projeto para 
ajudar mais de 2 milhões de 
microempresas a montar um 
canal de vendas na internet.

Os microempresários in-
teressados em ter uma loja 
virtual podem preencher a 

Loja VIrtuaL dE graça

ficha no site eShopCidade. A 
plataforma cria o site de vendas 
imediatamente, que é liberado 
após a análise do cadastro.

O objetivo do projeto é pro-
mover a inclusão digital das 
microempresas, possibilitando, 
assim, um aumento nos negó-
cios. Segundo o Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), 
apenas 45% das pequenas em-
presas têm sites ativos. Os outros 

55% estão na contramão da 
realidade do Brasil, que deve 
ter um aumento de 25% no 
e-commerce este ano. Atual-
mente, mais de 30 milhões de 
pessoas compram pela inter-
net, e as empresas que não têm 
loja virtual acabam perdendo 
a oportunidade de vender para 
essa fatia do mercado.

Para conhecer o serviço, aces-
se www.eshopcidade.com.br

A operadora de telefonia 
TIM está com um plano espe-
cial para pequenas e médias 
empresas chamado Liberty 
Web Empresa Tablet. O plano 
custa R$ 89 por mês e inclui 
navegação ilimitada na inter-
net (R$ 29) e um aparelho 
iPad 2 de 16GB (R$ 60, em 24 
parcelas). O tablet é um apare-
lho móvel que está ganhando 
espaço nas empresas graças à 

tIm Lança paCotE Com Ipad

praticidade. O iPad 2 tem tela 
LCD de 9,7 polegadas retroilu-
minada por LED, bateria com 
mais de dez horas de duração, 
processador Apple dual-core 
A5 e duas câmeras. Além da 
navegação na internet e do 
acesso a e-mail, o aparelho per-
mite leitura de jornais, revistas 
e livros, edição de gráficos e 
apresentações e visualização 
de vídeos e fotos.

A Dell, multinacional que 
fornece computadores e equi-
pamentos de informática para 
empresas, está lançando o 
XPS13, seu primeiro modelo 
de ultrabook – mais fino, mais 
rápido e mais leve que um 
notebook comum. Com tela 
ultrafina de 13,3 polegadas, o 
XPS13 pesa 1,36kg e tem ape-

uLtrabook da dELL

nas 0,62cm de espessura. Tem 
processador Intel® Core i5 e 
i7 e tecnologias Rapid Start e 
Smart Connect, que garantem 
mais produtividade, conecti-
vidade e velocidade. O novo 
computador da Dell já está 
disponível nos Estados Uni-
dos, por US$ 999, e deve ser 
lançado por aqui em março.
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