
Franquias de fast-food invadem 
cidades do interior paulista
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Leia também

• Ideia inovadora tira bitucas 
de cigarro das ruas

• Linhas de crédito para 
empreendedores sustentáveis

• Funcionário de pequena empresa 
também quer ter benefícios
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Crédito

Empresas que praticam a responsabilidade 
socioambiental têm opções mais atrativas 
de financiamento nos bancos

• Aquisição de equipamentos 
de conversão de combustível 
de veículos movidos a álcool 
ou gasolina, para gás natural 
veicular (GNV).
• Troca de frota, por uma mais 
ecoeficiente.
• Aquisição de veículos adap-
tados ou adaptação de frota já 
existente para portadores de 
necessidades especiais.
• Adaptações dos espaços 
físicos para acessibilidade de 
portadores de necessidades 
especiais (rampas de acesso, 
banheiros adaptados etc).
• Aquisição de equipamentos 
e aparelhos ligados à aces-
sibilidade de portadores de 
necessidades especiais (fun-
cionários ou clientes). Exem-
plo: aparelhos auditivos ou 

Projetos do bem
Exemplos do que é possível financiar

Leia
também
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Adeus, bitucas
Coletor ambiental retira bi-
tucas da rua e as transforma 
em adubo

Página 4
Para reter talentos
oferecer benefício é essen-
cial para manter funcioná-
rios motivados

Página 5
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grandes redes de franquias 
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porte médio
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Em 2020, mulheres serão 
50% dos empreendedores 
brasileiros
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Programas ajudam empre-
endedor a monitorar as 
redes sociais

Não basta parecer uma em-
presa do bem, é preciso ser 
na prática. E não são apenas 
os clientes que estão atentos a 
isso. As instituições financeiras 
também. Empresários com bons 
projetos voltados a acessibilida-
de, gestão ambiental e compra 
de equipamentos, bens e serviços 
com menor impacto socioam-
biental já encontram melhores 
condições de financiamento, 
com taxas mais baixas, limites 
maiores e prazos mais flexíveis. 

O Bradesco, por exemplo, 
tem mais de 30 linhas de crédito 
ligadas a questões socioam-
bientais. Há desde crédito para 
quem quer adquirir máquinas 
mais ecoeficientes até para 
quem precisa fazer adaptações 
físicas em suas instalações para 
se tornar acessível aos portado-
res de necessidades especiais. 

Para empresas que vão além 
das exigências da lei na busca 
por ganhos socioambientais, o 
Santander repassa recursos do 
International Finance Corpora-
tion (IFC), braço financeiro do 
Banco Mundial. Também oferece 
financiamentos mais atraentes 
para projetos de produção mais 
limpa e ligados a reciclagem e 
reaproveitamento do lixo.

O Banco do Brasil, além das 
linhas de crédito ligadas ao tema, 
tem os critérios socioambientais 
como item a ser avaliado em toda 
concessão de crédito – ou seja, 
quem é mais responsável tem 
sempre melhores condições. 

A Nossa Caixa, em parceria 

::: 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/
Conteúdo CNPJ 014.530.856/0001-83. Produto encartado no jornal da Rede BoM Dia na edição de 30/03/2012. Produção gráfica: Equipe de operações Comerciais do jornal Diário de s.Paulo. 
Distribuição autorizada pelo artigo 26, § 2° da lei 14.517/2007.

Responsabilidade socioam-
biental é um termo bastante 
usado hoje em dia, mas é preciso 
saber diferenciar as empresas re-
almente atentas à sociedade e ao 
meio ambiente das que apenas 
cumprem a lei a que são subme-
tidas. Se você responder SIM à 
maioria das perguntas abaixo, 
então, parabéns! Caso contrário, 
é hora de começar a agir.
• Mantém bom relaciona-
mento com a comunidade no 
entorno da empresa?
• Prioriza o uso de tecnologias 
limpas?
• Destina corretamente o lixo 
gerado pela sua empresa?
• Preocupa-se em economizar 
água, luz e demais recursos natu-
rais dos quais sua empresa faz uso?
• Garante a segurança dos em-
pregados e das comunidades 
vizinhas?
• Garante a acessibilidade dos 
funcionários e clientes à sua 
empresa?

Você é um 
empresário do bem?

com a Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São Paulo, 
oferece a linha de financiamento 
Economia Verde para projetos de 
eficiência energética e processos 
industriais alinhados com os ob-
jetivos de redução de emissões de 
gases que provocam o efeito estufa.

O Itaú é outro a financiar 
projetos, bens e serviços com 
foco na sustentabilidade, como 
sistemas para tratamento de 
efluentes e para captação e reuso 
de águas pluviais.

Protocolo Verde
A oferta de crédito melhor 

para empresas responsáveis 
acompanha a tendência mundial 
dos chamados “créditos verdes”. 
A ideia foi lançada pelo Banco 
Mundial em 2003 e, desde então, 
diversos bancos internacionais 
passaram a exigir, como condi-
ção para empréstimos, que seus 
clientes inserissem a variável 
ambiental em seus projetos de 
financiamento.

No Brasil, em 2009, os ban-
cos foram chamados a assinar 
o Protocolo Verde, documento 
em que assumem o compro-
misso de oferecer linhas de 
financiamento e programas que 
fomentem a qualidade de vida 
da população e o uso sustentável 
do meio ambiente. 

Para conceder o crédito, as 
instituições financeiras ana-
lisam os impactos e custos 
socioambientais na gestão dos 
seus ativos e na análise de risco 
de cada projeto. 

softwares de leitura.
• Adaptações, obras e aqui-
sição de equipamentos para 
reuso de água.
• Adaptações, obras e aquisição 
de equipamentos para captação 
e geração de energia renovável 
- placas fotovoltaicas, biocom-
bustíveis, energia eólica etc.
• Adaptações, obras e aquisi-
ção de equipamentos ligados 
ao tratamento do ar e de re-
síduos – purificadores de ar, 
filtros, incineradores etc.
• Adaptações, obras e aquisi-
ção de equipamentos ligados 
à redução de emissão de gases 
de efeito estufa na atmosfera 
(empresas que trabalham com 
crédito de carbono). 
• Iniciativas ligadas à reciclagem 
e reaproveitamento do lixo.

BaNCo DE iMagENs

bemdo  
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o escoamento da água das 
chuvas; quando vão para o lixo 
comum, elas poluem os lençóis 
freáticos devido ao alto número 
de componentes químicos 
presentes na composição do 
cigarro; e, ainda por cima, são 
responsáveis por até 25% dos 
incêndios em áreas urbanas, 
segundo Dias. 

Por todos esses fatores, o 
empresário percebeu que dar 
a destinação ambientalmente 
correta às bitucas vai muito 
além do cinzeiro de rua: é 
preciso envolver usinas de 
reciclagem, o poder público 
e a iniciativa privada no pro-
cesso. “A ideia surgiu quando 
vi um equipamento de coleta 
de bitucas em Londres; na 
mesma hora eu quis trazê-lo 
ao Brasil, mas era necessário 
um projeto”, lembra.

como funciona
Os coletores são dispositivos 

de ferro que, com a autorização 
da Prefeitura, são instalados em 
áreas de fumantes e fachadas de 
edifícios comerciais. Uma em-

Divulgação

Coletor AmbientAl
(11) 3884-2606
www.coletorambiental.com.br

Serviço

Bituca    

A Lei Antifumo sancionada 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo em 2009 está gradualmen-
te reduzindo o número de cigar-
ros fumados e de fumantes no 
estado, mas trouxe um problema 
grave para as grandes cidades: o 
acúmulo de bitucas nas calçadas 
e sarjetas. A surpresa é que há 
uma nova leva de empreendi-
mentos lucrativos e ambiental-
mente corretos que surgem para 
solucionar a questão.

Foi assim, por exemplo, que 
nasceu o Coletor Ambiental, 
um programa de reciclagem de 
bitucas de cigarro lançado em 
2010 pela agência de marketing 
RDias Comunicação. “Existem 
aproximadamente 4 milhões 
de fumantes na cidade de São 
Paulo; cada uma dessas pessoas 
fuma, em média, cinco cigarros 
por dia. No final do mês, são 
600 milhões de bitucas. Ima-
gine tudo isso nos bueiros da 
cidade”, conta Roberto Dias 
Jr., proprietário da empresa e 
idealizador do programa.

Q u a n d o  j o g a d a s  n a 
rua, as bitucas prejudicam 

Empreendimento 
recolhe bitucas 
de cigarro e as 
transforma em adubo

presa terceirizada, a Transpolix, 
recolhe as bitucas e armazena 
o material por um tempo, até 
que alcance o peso estipulado. 
Em seguida, o material é levado 
para uma usina de reciclagem 
em Uberlândia (MG), onde é 
transformado em uma massa 
pastosa que serve de adubo, 
usado principalmente em gra-
mados. Empresas como Vale do 
Rio Doce e Petrobras utilizam 
esse adubo, e o programa já está 
presente nas cidades de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Porto Alegre 
e Gramado (RS). “No final de 
cada mês, emitimos um certi-
ficado de coleta para a empresa 
que tem o Coletor Ambiental 
instalado”, explica Dias. 

Um único coletor suporta 
até 800 bitucas, mas a periodi-
cidade da coleta varia de acor-
do com o número de bitucas 
descartadas em cada local. Por 
exemplo, no prédio do insti-
tuto de pesquisa IBOPE, na 
capital paulista, existem dois 
coletores dos quais são reco-
lhidas cerca de 3,2 mil bitucas 
a cada 15 dias; em uma das 
unidades da Atento, empresa 
de telemarketing, a coleta 
acontece a cada quatro dias – 
no final do mês, o número de 
bitucas chega a 12,5 mil.

oPortunidade
Um facilitador para dar o 

ponta-pé no programa foi o 
fato de a RDias ter parceria 
com diversos restaurantes. As-
sim que obteve a autorização 
da Prefeitura de São Paulo, 
a agência conseguiu instalar 
alguns coletores nesses esta-
belecimentos. “Hoje temos 1,3 
mil equipamentos instalados e 
conseguimos coletar 1,5 tone-
lada de bitucas por mês, mas 
queremos instalar pelo menos 
10 mil coletores e reciclar em 

média 10 toneladas por mês”, 
conta Dias.

O programa também já 
foi muito além dos restauran-
tes e atualmente é usado em 
hospitais, shopping centers e 
prédios comerciais – entre os 
quais estão o Hospital Albert 
Einstein, o Expo Center Norte 
e a Odebrecht. Os idealizadores 
do programa querem mais: 
“Minha preocupação hoje é dar 
ao fumante a possibilidade de 
descartar a bituca de maneira 

ecológica, mas também mos-
trar que é uma boa iniciativa 
boa para todos: os não fuman-
tes têm a cidade limpa e o 
planeta agradece”, conclui Dias.

Divulgação

Divulgação

ideia inovadora: Coletor ambiental dá destinação 
ambientalmente correta a bitucas de cigarro

ecológica
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Se você acha que o termo 
“gestão de pessoas” é sofisti-
cado demais para o tamanho 
do seu negócio, atenção à dica 
do consultor do Sebrae-SP 
Daniel Palácio Alves: “São as 
pessoas que fazem a diferença 
na empresa. São as pessoas que 
atendem nossos clientes, que 
produzem os produtos que 
vendemos e que prestam os 
serviços que oferecemos. Com 
este olhar e com esta impor-
tância é que devemos cuidar 
dos nossos funcionários”.

De fato, a mão de obra é o 
principal fator de competitivi-
dade das empresas, e investir nos 
colaboradores melhora resulta-
dos e gera mais lucro. Portanto, 
pensar em ações que promovam 
o bem-estar e o desenvolvimento 
da equipe é pensar no cresci-
mento da empresa. “Quando 
conhecemos o perfil de nossos 
funcionários, entendemos me-

Benefícios:  
aposte neles
Incentivos à equipe ajudam a atrair e reter talentos nas pequenas empresas

 Plano de saúde - 99%
 Seguro de vida - 94%
 Plano odontológico - 89%
 Estacionamento - 78%
 Auxílio-refeição - 75%
 Telefone celular - 75%
 Empréstimo - 61%
 Automóvel - 59%
 Reembolso por quilometra-

gem - 54%
 Previdência privada - 52%
 Educação - 52%
 Cesta básica - 20%

oS beNeFícioS 
mAiS oFerecidoS 
PeLAS emPreSAS 

brASiLeirAS

O plano de saúde é o bene-
fício mais pedido pelos fun-
cionários. Consequentemen-
te, é também o mais oferecido 
pelas empresas (está presente 
em 99% delas, segundo Pes-
quisa Aon Hewitt 2011).

Atentas ao crescimen-
to dos pequenos negócios, 
as operadoras de plano de 
saúde começaram a traçar 
estratégias para empresas 
de pequeno porte. Hoje, as 
micro e pequenas empresas 
representam 21% a carteira 
da Bradesco Saúde, 30% da 

Seguro saúde
O benefício mais pedido e mais oferecido

lhor quais são suas necessida-
des. Esta proximidade deve ser 
explorada principalmente pela 
pequena empresa, já que ela 
tem uma estrutura reduzida”, 
recomenda Alves.

Benefícios
Para reter talentos, o em-

presário não deve ficar restrito 
apenas ao que determina a lei 
ou as convenções coletivas 
das categorias profissionais. 
Se tiver condições de oferecer 
um “plus”, isso certamente 
refletirá em uma permanência 
maior do colaborador dentro 
da empresa. 

Além do salário, outros bons 
motivadores de equipe são os 
chamados benefícios, que po-
dem vir em forma de assistência 
médica e odontológica, auxílio 
alimentação e supermercado, 
ou até mesmo de convênio com 
restaurantes, academias, escolas 

de idiomas e salões de beleza. 
Esse tipo de acordo com esta-
belecimentos comerciais não 
tem qualquer custo à empresa 
e costuma agradar muito os 
funcionários, que ganham des-
contos especiais. 

Vale lembrar: o empresário 
só deve oferecer os benefícios 
com os quais conseguir arcar. 
De nada adianta oferecer, por 
exemplo, assistência médica 
com o maior nível de cober-
tura possível e gerar custos 
altíssimos que inviabilizam 
a sua manutenção. Oferecer 
um benefício por um tempo 
e depois retirá-lo pode ser 
um tiro no pé. “O benefício 
tem que ser bom para o em-
presário e para o funcionário, 
ou seja, tem que ter um custo 
que seja viável para a empre-
sa, e uma utilidade relevante 
para o funcionário”, resume o 
consultor do Sebrae.

BaNCo DE iMagENs

Unimed, 10% da SulAmérica 
e 17,5% da Golden Cross.

É possível fechar contratos 
a partir de três segurados e o 
empresário pode optar por 
um plano de coparticipação, 
em que a empresa arca com 
parte dos custos – 20% ou 
metade, por exemplo – e o 
funcionário complementa o 
restante com seu salário. Ain-
da assim, o benefício é válido 
e muito bem-vindo: os custos 
de um plano empresarial são 
pelo menos 30% menores que 
os de pessoa física.
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Lanchonetes 
avançam no interior
Redes como Subway, Bob’s e Giraffa’s apostam nas cidades de pequeno e médio porte

O crescimento da classe mé-
dia e o desenvolvimento econô-
mico do Brasil estão desenca-
deando um novo fenômeno: a 
interiorização dos empreendi-
mentos. Isso quer dizer que, cada 
vez mais, empresas dos setores de 
comércio e serviços estão inves-
tindo nas cidades de pequeno e 
médio porte, cujas populações 
não querem mais ter que viajar 
até as grandes metrópoles para 
consumir produtos com quali-
dade e conveniência.

Um bom exemplo desse fe-
nômeno são as redes de lancho-
netes fast-food: se até alguns anos 
atrás elas se concentravam nos 
grandes centros urbanos, agora 
elas estão se espalhando por 
cidades menores. “Os moradores 
do interior têm muito acesso à 
informação e estão criando o 
hábito de comer fora. Eles que-
rem a mesma conveniência que 
existe nas grandes cidades, e as 
lanchonetes querem atender a 
essa demanda”, afirma Leandro 
Debone, agente de desenvolvi-
mento para o interior de São 
Paulo da rede Subway.

Segundo Debone, o Brasil é 
o segundo mercado que mais 
cresce no Subway mundial, e o 
interior é o carro-chefe desse 
crescimento. Só no estado de São 
Paulo, as cidades do interior e do 
litoral assistiram a um aumento 

Divulgação

Bob’s
O investimento inicial va-

ria de R$ 250 mil (para um 
ponto de vendas mais com-
pacto, como um quiosque de 
sobremesas, por exemplo) até 
R$ 1,5 milhão (que é a média 
de investimento para a loja 
completa, com drive thru). O 
faturamento depende muito 
da localização e do tipo de 
ponto de venda, assim como o 
retorno do investimento, mas 
este é estimado em 36 meses, 
em média.

Interessados em abrir lan-
chonetes do Bob’s no interior 
de São Paulo devem entrar em 
contato com Roberto Guarda: 
robertobarrosguarda@gmail.
com ou (19) 9391-9751.

Giraffa’s
Quem abre uma franquia 

do Giraffa’s em shopping center 
ou hipermercado faz um inves-
timento inicial médio de R$ 
650 mil. O retorno é estimado 

SAibA mAiS

de 65% no número de lojas da 
rede entre janeiro de 2011 e 
janeiro de 2012. “Hoje, temos 
115 lojas em funcionamento no 
interior paulista, e mais 70 a se-
rem abertas em breve”, completa 
Debone. “Marcamos presença 
em cidades como Sorocaba, São 
José dos Campos, Jaguariúna, 
Boituva, São Roque, São João 
da Boavista e Araras. Um dos 
fatores que permitem nossa 
presença em cidades como essas 
é a flexibilidade de modelos de 
lojas; oferecemos até mesmo um 
modelo para ser implantado em 
posto de gasolina.” 

A versatilidade também é um 
ponto forte da rede brasileira 
Bob’s, que oferece uma grande 
gama de possibilidades aos fran-
queados. “Nossa estratégia tem 
sido entrar em uma região com 
a loja mais completa, que é a que 
inclui drive-thru. A partir dela, 
construímos a imagem Bob’s 
na região em um período mais 
curto e abrimos espaço para 
empreendimentos de menor 
porte”, explica Marcello Farrel, 
diretor geral da marca.

Segundo Farrel, a estratégia 
tem dado resultados para lá 
de positivos. “É o caso de Jaú, 
região onde não havia Bob’s. 
Inauguramos uma lanchonete de 
grande porte na cidade há cerca 
de seis meses e hoje já estudamos 

a inauguração de novos pontos 
de venda, incluindo quiosques. 
Superamos as expectativas lá”, 
conta o diretor.

Outra rede que está se expan-
dindo rapidamente no interior 
de São Paulo é a Giraffa’s, marca 
que nasceu em Brasília no início 
da década de 1980 e que atua 
no sistema de franquias desde 
1991. Atualmente, cerca de um 
terço das lojas do Giraffa’s fica no 
estado de São Paulo, e 10% dos 
pontos de venda inaugurados 
no ano passado estão no interior 
paulista. “Após chegarmos a qua-
se todas as capitais brasileiras, as 
cidades do interior se apresenta-
ram como um importante mer-
cado para a expansão do Giraffa’s 
em todo o país. E o interior de 
São Paulo possui muitas cidades 
com potencial econômico para 
receberem restaurantes da rede”, 
analisa Carlos Guerra, presidente 
executivo da rede. 

Essas três marcas de fran-
quia – Subway, Bob’s e Giraffa’s 
– projetam uma expansão agres-
siva no interior paulista e procu-
ram empreendedores na região. 
“Novos franqueados são muito 
bem-vindos, pois são essenciais 
para esse processo de interio-
rização da marca”, comenta o 
diretor geral do Bob’s. Confira 
no quadro algumas informações 
sobre essas franquias.

em 36 meses e o faturamento 
mensal fica na média de R$ 150 
mil. Atualmente, a rede possui 
371 restaurantes em todo o 
Brasil, e 122 em São Paulo.

Quem tiver interesse na 
franquia Giraffa’s deve enviar 
e-mail para o endereço fran-
quia@giraffas.com.

Subway
O investimento inicial vai 

de R$ 250 mil a R$ 400 mil, e a 
rede não divulga estimativa de 
faturamento nem de retorno 
do investimento. A taxa de 
royalties é de 8% sobre o fatu-
ramento líquido e a de propa-
ganda, de 4,5%. Vale ressaltar a 
operação dos pontos de vendas 
é simplificada, pois não exigem 
contratação de cozinheiro nem 
instalação de gás na cozinha. 

O contato para interessados 
em abrir uma franquia Subway 
no interior paulista é Leandro 
Debone: subway.leandro@
gmail.com ou (41) 3077-7282.

Giraffa’s é forte no interior paulista

Divulgação

Bob’s oferece diversos modelos de franquia
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NOTAS
& FATOS

De acordo com o Índice 
de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI), medido 
pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), a 
percepção dos empresários 
sobre as condições atuais da 
economia e dos negócios está 
piorando. O índice, que foi 
de 49,4 pontos em fevereiro, 
recuou para 49 pontos em 
março, continuando abaixo 
da linha dos 50 pontos, o que 
configura pessimismo.

Dos 35 setores consul-
tados na pesquisa, apenas 
cinco – farmacêutico, quí-
mico, impressão e reprodu-
ção, couros e alimentos – 
estão com indicador acima 
de 50 pontos na avaliação 
da atual situação econômi-
ca e das empresas.

Para a CNI, o pessimismo 
dos empresários sobre o atual 
cenário econômico e das em-
presas é causado pela queda 
da produção industrial nos 
primeiros meses do ano.

A Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas prevê 
para a Páscoa deste ano alta de 
4% nas vendas do varejo em 
relação a 2011. O número equi-
vale a pouco menos da metade 
do crescimento registrado no 
ano passado, de 7,26%.

Páscoa: 
vendas devem 

crescer 4%

A pesquisa Cenários 2020, 
divulgada recentemente pelo 
Sebrae, faz uma revelação 
interessante: há, hoje, cerca 
de 657 mil candidatos a 
empreendedor; em 2020, 
projeta-se que esse número 
suba para 787 mil.

Estima-se que atualmente a 
população empreendedora do 
estado de São Paulo é da ordem 
de 5 milhões de pessoas, devendo 
chegar a 6 milhões em 2020.

De acordo com a PNAD/
IBGE, há 1,1 milhão de empre-
gadores no estado de São Paulo 
(2009) e 3,3 milhões de “conta 
própria”. A pesquisa do Sebrae-
-SP aponta que em 2020 deverá 
existir 1,5 milhão de empregado-
res e 3,7 milhões de empreende-
dores por conta própria.

787 mil 
empreendedores

em potencial

muLher à FreNTe doS NegócioS
Praticamente metade dos 

empreendedores no Brasil deve-
rão ser mulheres em menos de 
dez anos. É o que aponta a pes-
quisa Cenários 2020 do Sebrae.

Atualmente, a participa-
ção das mulheres na popula-
ção é de 51%. A projeção para 
2020 é que essa taxa permane-
ça em torno desse número. Já 
a representatividade feminina 
na População Economica-
mente Ativa (PEA) – pessoas 
ocupadas ou que estão pro-
curando uma ocupação - vem 
crescendo ao longo dos anos. 
“Em 2000 a participação das 
mulheres na PEA era de 42% 
e a tendência para 2020 é que 
atinja 49%, aproximando-se 
à participação masculina”, 
explica Pedro Gonçalves, con-

sultor do Sebrae-SP.
De acordo com o estudo, a 

mulher conta com um grande 
crescimento de participação 
na modalidade “conta pró-
pria”, que são os empreen-
dimentos sem empregados, 
passando de 32% em 2000 
para 47% em 2020.

O estudo destaca também 
o crescimento da participação 
das mulheres na categoria em-
pregadores (empreendedores 
com empregados), de 24% em 
2000 para 42% em 2020. Para 
o diretor superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caetano, essas 
projeções indicam que as micro 
e pequenas empresas represen-
tam uma importante janela de 
oportunidades para as mulheres 
no mercado de trabalho.
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As famílias brasileiras 
foram menos às compras na 
passagem de fevereiro para 
março, segundo a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo. 
O índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
recuou 3,8% no período, mas 

O número de micro e pe-
quenas empresas que procu-
rou crédito em fevereiro caiu 
5% em comparação a janeiro, 
informa a Serasa Experian. 
Em relação ao mesmo mês do 
ano passado, o Indicador da 
Demanda das Empresas por 
Crédito de fevereiro apresen-
tou queda de 6,5%. No acu-
mulado do ano ante o mesmo 
período de 2011, o indicador 

Praticamente um em 
cada cinco produtos indus-
triais consumidos no Brasil 
em 2011 foi importado. 
A pesquisa Coeficientes 
de Abertura Comercial, 
divulgada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), mostra que 19,8% 
dos bens industrializados 
disponíveis no mercado 
vêm de fora, sejam pro-
dutos para consumo final 
das pessoas sejam insumos 
para a indústria.

O índice é recorde e 
representa uma alta de dois 
pontos percentuais em re-
lação aos dados de 2010. 
Os segmentos com maior 
crescimento foram ópticos, 
informática e eletrônicos – 
sobretudo equipamentos de 
comunicação, como celula-
res – derivados de petróleo 
e biocombustíveis.

EmPrESárIoS 
PESSImIStaS excesso

de 
ImPortadoS

CaI buSCa Por CrédIto

está negativo em 1,6%.
O setor que apresentou o 

maior recuo foi o de serviços 
(-7,2%), seguido pela indústria 
(-3,7%) e pelo comércio (-3,5%).

Para a Serasa Experian, 
a queda na demanda das 
empresas por crédito em 
fevereiro é esperada devido 
ao menor número de dias 
úteis em razão do feriado 
de Carnaval.

INtENÇÃo dE 
CoNSumo

ficou nos 135,6 pontos, con-
siderado ainda um nível pro-
penso ao consumo. Na com-
paração com o mesmo mês 
de 2011, no entanto, houve 
aumento na propensão a 
consumir, de 0,9%, puxado 
pelo otimismo em relação ao 
mercado de trabalho.
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O uso de redes sociais se tor-
nou algo praticamente obrigatório 
no mundo corporativo, mas para 
traçar boas estratégias de comuni-
cação, é preciso usar ferramentas 
específicas que monitorem essas 
redes. Na web, já estão disponíveis 
diversas ferramentas gratuitas 
que facilitam o monitoramento. 
Algumas delas são:

Social Mention: permite 
que determinadas palavras 
sejam monitoradas. Esse pro-
cesso abrange todas as redes 
sociais e fornece um resultado 
completo com top users, top 
hashtags, entre outros. Esta 
ferramenta também oferece a 
possibilidade de saber a última 
vez que o usuário mencionou 
as palavras monitoradas.

Likester: destinada apenas 

TECNOLOGIA

ao Facebook. Seu diferencial 
é mostrar o que os fãs da sua 
página curtem.

Topsy: além das redes so-
ciais mais comuns, também 
monitora o Google+. A ferra-
menta disponibiliza uma lista 
com os posts originados na 
última hora, dia e semana.

Followerwonk: aplica-se 
apenas ao Twitter e permite o 
monitoramento de perfis de 
empresas concorrentes. O usuá-
rio pode comparar dois ou mais 
perfis e ter acesso, entre outras 
coisas, à média de novos segui-
dores e de postagens diárias.

Tweriod: mostra o dia da 
semana e horário que seus segui-
dores ficam mais tempo conec-
tados. Para utilizar a ferramenta, 
é preciso estar logado no Twitter.

Os novos aparelhos Lumia 
800 e Lumia 710, da Nokia, 
são os primeiros lançados no 
Brasil que utilizam o sistema 
operacional da Microsoft espe-
cial para celulares, o Windows 
Phone 7.5. Eles já estão à venda 
nas lojas, inclusive online, por 
R$ 1.699 (Lumia 800) e R$ 999 
(Lumia 710).

O modelo 800 está dispo-
nível nas cores preto, azul e 
rosa, e inclui câmera de 8MP, 

lente Carl Zeiss e flash duplo de 
LED. O aparelho também grava 
e reproduz vídeos em HD e tem 
memória interna de 16 GB e 25 
GB (gratuito no SkyDrive, sis-
tema de nuvem da Microsoft).

Já o Lumia 710 tem câmera 
de 5 MP com flash de LED, 
memória de 8 GB e está dispo-
nível nas cores preto, branco, 
azul, rosa e amarelo; também 
conta com armazenamento 
no SkyDrive.

Vai ficar cada vez mais fácil 
pagar as contas. É que o gover-
no brasileiro pretende criar um 
sistema pelo qual os celulares 
(dos mais simples aos mais 
complexos) poderão realizar 
pequenas compras através 
de SMS. Para viabilizar esse 
sistema, operadoras e bancos 
estudam como se unir.

Em setembro do ano passa-
do, o Banco do Brasil e a Oi se 
juntaram para criar o cartão de 
crédito da operadora, que pode 
ser usado via celular ou como 
cartão de crédito. O projeto já 
foi instalado no nordeste do 
Brasil e tem dado certo. Espera-
-se que, até o fim do terceiro 
trimestre, esse programa já 
funcione em todo o Brasil.

Outro exemplo é a parceria da 
Claro com a Wappa Táxi – em-
presa responsável por pagamento 
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A Microsoft está em sua fase 
final de testes para o Windows 8. 
O objetivo da empresa é estar com 
tudo concluído em abril, para que 
seja realizado um evento para 

parceiros da indústria e tenham 
definidas a data de lançamento e 
a estratégia de marketing.

O objetivo da empresa é ter 
um bom sistema operacional 

para tablets e PCs, mas a expec-
tativa é que no começo seja mais 
fácil comprar computadores, já 
que o dispositivo do tablet exige 
maior padrão de qualidade.

Estudos comprovam que 
alguns aplicativos podem fazer 
mais mal do que bem. Pes-
quisadores da Universidade 
da Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos, chegaram à 
conclusão de que alguns apli-
cativos com anúncios podem 
ser prejudiciais à segurança e à 
privacidade dos usuários.

O estudo constatou que mais 
de 48 mil aplicativos conseguem 
acessar, via GPS, a localidade do 
usuário, conferir as chamadas e 
a agenda e ainda verificar todos 
os outros aplicativos que estão 
armazenados no aparelho. Sem 
saber, o usuário pode permitir 
que aplicativos maliciosos até 
roubem dados sem autoriza-
ção. O grande problema desses 
programas é que não há como 
separar essas informações du-
rante a instalação.

e gerenciamento de despesas por 
meio do celular –, que oferece 
solução para o pagamento de 
despesas corporativas via celular.

MONITOrAMENTO GrATuITO dAS 
rEdES SOCIAIS EM OuTuBrO, WINdOWS 8

CELuLAr dA MICrOSOFT

ApLICATIvOS 
TrAIçOEIrOS pAGAMENTOS vIA CELuLAr
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