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Diérika Silva empreende no 
setor de moda e teve de mudar 
posicionamento da marca
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O futuro dos negócios

 Quando vamos voltar ao normal? Como vai 
ser o novo normal? Essas são duas das questões 
que mais tenho ouvido nos últimos dias e expres-
sam a vontade de que a normalidade se (re)insta-
le o mais rápido possível.

Afinal, de acordo com  a pesquisa “O Futuro 
dos Negócios”, realizada em maio deste ano pelo 
Banco Mundial, Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Facebook 
junto a 30 mil pequenas e médias empresas de 
50 países,  cerca de 26% desses negócios fecha-
ram as portas (em alguns países, a taxa foi de 
50%). Dos que ficaram abertos, a maioria (62%) 
relatou queda nas vendas, com declínio de 50% 
ou mais. O coronavírus atingiu também os pul-
mões dos empreendimentos.

É natural que se queira voltar no tempo em que 
respirar era mais fácil. Mas você está preparado 
para a normalidade pós pandemia?   Eu e Sandra 
Boccia, diretora editorial das revistas Época Ne-
gócios e Pequenas Empresas Grandes Negócios, 
tratamos disso numa live promovida pelo Sebrae-
-SP. Viveremos num normal diferente, como apon-
ta um estudo da consultoria Inovasia, que analisou 
o hábito dos consumidores chineses, dois meses 

TIRSO MEIRELLES, 
Presidente do Sebrae‑SP e empreendedor

após o fim da quarentena no país. A  pesquisa 
mostra que antigos hábitos foram destronados 
e aponta mudanças radicais no comportamento 
do consumidor que vieram para ficar: fortaleci-
mento do e-commerce/delivery e do local (com-
pre do bairro, compre do pequeno), sociedade 
digital (lives para se comunicar, vender, comprar, 
trabalhar, estudar, divertir-se), preocupação com 
saúde e segurança (menos contato, por favor), 
mobilidade, comodidade, entre outros. Torna-se 
imprescindível conectar-se a tudo isso não só 
para sobreviver à pandemia, mas para continuar 
na ativa e ser referência.

Juntos, Sandra e eu chegamos a um consen-
so: continuará operacional aqueles que entende-
ram a mudança drástica da lógica dos negócios 
e aproveitaram para se reinventar, fazer o resha-
pe em seu comportamento e no modelo de ne-
gócios e passa a entregar valor. Aqueles que, sob 
esse novo olhar, formulam novas perguntas: o 
que meus clientes querem? Quão relevante é o 
produto ou serviço que entrego para meus clien-
tes? Sentiriam a falta da minha empresa caso eu 
fechasse as portas hoje? E que também agem, 
não têm receio de quebrar paradigmas, de rom-

per com o modelo antigo de negócio e vão em 
busca das respostas, buscando capacitação, 
orientação, e investindo na digitalização, na am-
pliação de sua rede, e na geração de valor.

Não é tarefa fácil; ao contrário, é um verda-
deiro trabalho de Hércules. Mas lembre-se: você 
pode estar isolado, mas não sozinho. O Sebrae 
está ao seu lado para desenvolver sua atitude 
empreendedora, fortalecer habilidades essen-
ciais como agilidade, flexibilidade, trabalho em 
equipe, conectividade, e relacionar-se verdadei-
ramente com seu cliente. Esta edição do Jornal 
de Negócios está recheada de exemplos de em-
preendedores de sucesso que trilharam esse ca-
minho,  como é o caso da estimada (e também 
francana) Luiza Trajano, uma das mulheres mais 
influentes do mundo e que se reinventou inúme-
ras vezes. Na página ao lado, a presidente do 
Conselho de Administração do Magazine  Luiza 
compartilha experiências e conhecimento fun-
damentais para o futuro dos negócios.

A pandemia do invisível coronavírus atingiu a 
todos de maneira inexorável; o que vamos fazer 
daqui por diante é que vai nos distinguir. Como 
você quer ser visto?

Vale do Ribeira recebe plano regional de economia criativa
Destaques

O Sebrae-SP e a Garimpo de Solu-
ções lançaram no mês passado o plano 
regional de economia criativa “Dá Gosto 
Ser do Ribeira”. A iniciativa vai promo-
ver o fortalecimento do empreendedo-
rismo no Vale do Ribeira e tem como 
base o ecoturismo, a gastronomia e o 
artesanato da região. 

O plano vai apresentar 25 ações 
contextualizadas à realidade da região 
visando a promoção do Vale do Ribeira 
como um todo.

Entre as ações presentes no plano, es-
tão a criação do programa 100% Ribeira, 
focado na promoção do turismo interno; 

a Animal Parade, que utiliza da arte públi-
ca como instrumento de promoção; e a 
Casa do Ribeira, atração temática e ponto 
de venda na BR-116 em formato multiuso 
que poderá contar ainda com bureau de 
turismo, viveiro de plantas nativas, jar-
dim sensorial, restaurante, espaço para 
atividades culturais, realidade virtual e 
muito mais. De forma complementar, 
uma versão reduzida e itinerante da Casa 
do Ribeira poderá ainda fazer as cone-
xões com eventos dentro e fora do Vale.

“Estamos muito felizes com a criação 
deste plano, pois queremos construir 
uma identidade ainda mais positiva para 

o Vale do Ribeira explorando as suas di-
versas potencialidades. Nosso objetivo é 
promover o desenvolvimento econômi-
co da região enaltecendo sua história e 
fortalecendo as micro e pequenas em-
presas que se inspiram diariamente nas 
riquezas do Vale”, comenta o diretor-su-
perintendente do Sebrae-SP Wilson Poit.

“O Vale do Ribeira é um manancial 
para negócios em biodiversidade, bem-
-estar, diversidade cultura, turismo da 
experiência, entre outros. Setores com 
alto valor agregado, baseados nas sin-
gularidades do território e nos ‘valentes’ 
que o compõem. Encapsulamos essas 

oportunidades em 25 ações práticas, 
porque o Ribeira tem pressa de se mos-
trar, de se reinventar e de nos encantar”, 
afirma Ana Carla Fonseca, diretora da 
Garimpo de Soluções, empresa voltada 
para a economia criativa, cultura, cida-
des e negócios.

O “Dá Gosto Ser do Ribeira” Conta 
com o apoio do Codivar – Consórcio de 
Desenvolvimento Intermunicipal do Vale 
do Ribeira e Litoral Sul. O projeto tam-
bém está ligado ao programa Vale do Fu-
turo, do Governo do Estado de São Paulo, 
que incentiva a geração de impactos po-
sitivos e fomento ao empreendedorismo.

Correção: Tiragens das edições anteriores | ed. 313 - 241.556 ex. | ed. 314 - 241.561 ex. | ed. 315 - 241.561 ex. | ed. 316 - 241.561 ex.
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‘Estejam abertos ao digital’
Para Luiza Trajano, do Magazine Luiza, momento exige busca por alternativas e resiliência

Entrevista do mês

Divulgação

Luiza Helena Trajano é uma das  
empreendedoras mais admi-
radas do Brasil. Atualmente, 

ela preside o Conselho do Maga-
zine Luiza, está à frente do Grupo 
Mulheres do Brasil e foi eleita Per-
sonalidade do Ano pela Câmara de 
Comércio Brasil-Estados Unidos. 
Recentemente, Sebrae e Magalu 
uniram forças para ajudar os pe-
quenos negócios que atuam com 
loja física e precisam chegar aos 
clientes nos meios digitais. Com 
a parceria, o Sebrae concentra 
seus esforços na preparação e na 
conexão dos pequenos negócios  
ao mercado digital, em especial à 
atuação em marketplaces, enquan-
to o Magazine Luiza cumpre o seu 
papel de digitalizar os empreendi-
mentos a partir da plataforma Par-
ceiro Magalu, um ambiente online 
que inclui novos canais de vendas, 
marketing, logística e gestão. Na 
entrevista a seguir, a empresária 
fala sobre como os pequenos negó-
cios podem sobreviver a esse mo-
mento tão delicado.

Qual o segredo para cons-
truir um negócio de sucesso?

Não existe um segredo mágico 
que seja único para qualquer empre- 
endedor. E, também, ninguém “tem” 
sucesso, e sim “está” com sucesso. 
É algo que precisa ser construído 
todo dia, fruto do trabalho. O que 
você está fazendo hoje e obtendo 
resultados pode mudar rapidamen- 
te, por isso é preciso estar atento, 
aprendendo todo o tempo e cons- 
truindo dia a dia seu negócio para 
continuar com sucesso.

Quais comportamentos e 
habilidades a senhora consi-
dera mais importantes para 
um empreendedor?

O empreendedor precisa estar 
aberto ao novo, a aprender com 
equipe e clientes. Tem de fazer 
perguntas o tempo todo, desen-
volver o que chamo de “habilidade 
fuçativa”, estar inconformado com 
o que está fazendo atualmente, mas 

no sentido de aperfeiçoar, de desco-
brir coisas novas.

Qual o conselho a senhora 
dá aos empreendedores neste 
momento de pandemia?

Estamos vivendo um período de 
grave crise na saúde e na economia, 
mas a característica do empreen-
dedor é a resiliência. Peço que se 
informem sobre as ajudas disponi-
bilizadas para as micro e pequenas 
empresas, revejam seus custos e 
processos, estejam totalmente aber- 
tos à cultura digital e nunca desis-
tam e sigam procurando alternati-

vas, envolvendo toda a equipe nas 
discussões de saída da crise.

Qual o maior desafio que já 
enfrentou em sua vida? Como 
o superou?

Enfrentamos desafios todos os 
dias, especialmente no varejo. Eu 
costumo falar que me considero a 
CEO das crises. Logo que assumi 
o Magazine Luiza, veio o Plano 
Collor (março de 1990) e confiscou o 
dinheiro de todos. Tenho um quadro 
que mostra todas essas graves crises. 
Todos os desafios são superados 
ouvindo a equipe, aprendendo com 
erros e criando alternativas.

Qual a sua inspiração?

Sou inspirada o tempo todo e fico 
fascinada com a riqueza de perso-
nagens que temos no Brasil, com 
histórias de criatividade, superação 
e amor ao próximo. Quando escuto 
essas histórias me sinto inspirada, 
mas, para citar uma, ressalto a impor-
tância da minha tia Luiza, fundadora 
do Magazine Luiza, junto com meu 
tio Pelegrino, que, com sua inteligên-
cia empreendedora, me deu inúmeras 
lições de como enfrentar as crises e 
ter confiança no trabalho.

A senhora tem algum sonho 
não concretizado? 

Ultimamente todos os meus 
sonhos têm relação com melhorias 
no Brasil, na saúde, na educação, 
no emprego e em outras áreas para 
diminuir, urgentemente, a desigual-
dade social no país. Eu espero 
continuar trabalhando ativamente 
nesses pontos por meio da socie-
dade civil organizada. Acho que 
todos devem se engajar em algum 
movimento com essa finalidade. 
Tenho feito isso no Grupo Mulheres 
do Brasil e convido todas a conhe-
cerem as nossas causas.

O que os empreendedores 
podem esperar para o cenário 
econômico brasileiro?

Começamos 2020 com a expec-
tativa de que seria um ano em que 
iniciaríamos a recuperação da eco- 
nomia e teríamos aumento de empre- 
gos, mas aí veio a pandemia, que é 
uma situação muito grave, pois mexe 
com a saúde e a economia. O que 
o governo precisa fazer é continuar 
colocando dinheiro na economia, 
pois os pequenos precisam muito de 
acesso a crédito barato para manu- 
tenção dos empregos. Também é 
urgente que a reforma tributária 
não traga aumento de impostos, 
pois a sociedade não suporta mais, 
e que aumente sua base por meio 
da desburocratização e taxação da 
economia digital. A combinação 
desses fatores deve aumentar as 
condições para uma recuperação 
mais acelerada da economia.

 Luiza Trajano, 
do Magazine 
Luiza: sucesso é 
construído todo dia

Patricia Gonzalez
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Gisele Tamamar

Programa de Crédito Retomada, do Sebrae-SP com fintechs, traz agilidade na liberação do dinheiro
Crédito rápido e sem burocracia

Depois de quatro pedidos de cré- 
dito negados ou sem respos-
ta, os sócios e irmãos Valdir 

e Orlando Colaneri conseguiram 
R$ 30 mil para a empresa Artefa-
to para Festas Novo Sol por meio 
do Programa de Crédito Retomada, 
uma parceria do Sebrae-SP com as 
fintechs BizCapital e Nexoos. O valor 
foi depositado na conta em menos 
de uma semana após a solicitação e 
surpreendeu os empreendedores.

O prazo de até sete dias para 
liberação do crédito é uma das carac- 
terísticas do programa, lançado no 
dia 17 de julho para ajudar o empre- 
endedor na superação dos impactos 
causados pela crise da Covid-19. 
A iniciativa prevê o desembolso de 
R$ 50 milhões na primeira fase. Só 
no mês de julho, mais de 550 empre- 
endedores tiveram cerca de R$ 10 
milhões em créditos concedidos. 

O empresário Valdir ficou saben- 
do da nova linha de crédito durante 
uma transmissão online nas redes 
sociais do Sebrae-SP e logo fez a 
solicitação. A fábrica de artigos para 
festas, como pratinhos e forminhas 
para doces, chegou a ficar parada 
três meses devido a inexistência 
de pedidos.

Os contatos e a produção volta-
ram no início de julho e o crédito foi 
importante para compra de maté- 
ria-prima e quitação de pendências 
com fornecedores. O valor será pago 
em 42 parcelas com uma carência 
de seis meses. 

“Vou pagar a primeira parcela no 
começo do ano que vem. Isso é uma 
coisa importante, ter uma folga para 
pagar. Porque não sabemos o que 
vai acontecer, não sabemos como 
serão os próximos meses, e pode- 
mos trabalhar com calma, com a 
cabeça boa para tomar decisões, 
sem a preocupação que no mês 
seguinte já tem parcela para pagar”, 
conta Valdir.

A Microempreendedora Indivi-
dual Fernanda Leite, que traba-
lha com consultoria de moda para 
empresas, conseguiu a liberação de 
R$ 10 mil a juro zero. A empreen-

dedora ficou sem faturamento entre 
os meses de março e maio e utilizou 
toda a sua reserva para as despesas 
do empreendimento, entre aluguel de 
espaço e pagamento da funcionária. 

Com o dinheiro, conseguiu um 
alívio no fluxo de caixa para seguir 
com a empresa. “O processo todo foi 
muito rápido, com um atendimento 
ótimo. Pedi na sexta (17 de julho) 
e recebi na quarta (22). Só não foi 
mais rápido porque demorei para 
organizar os documentos solicita-
dos”, comenta. 

“Já estamos trabalhando em 
busca de novos parceiros para que 
mais recursos estejam disponíveis 
em breve para os pequenos negó- 
cios do Estado. Este modelo com 
as fintechs, online, facilitado e sem 
burocracias está comprovado que 

dá muito certo. O empreendedor 
precisa de crédito rápido neste 
momento e está conseguindo”, come- 
mora o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit.

SOBRE O PROGRAMA
O programa é voltado para os 

Microempreendedores Individuais 
(MEIs), produtores rurais e micro- 
empresas (ME) com sede no Esta- 
do de São Paulo, criadas há mais 
de 12 meses e com necessidades de 
recursos para amortecer os impac-
tos da crise.  

Os MEIs e produtores rurais 
terão acesso a até R$ 20 mil, com 
juro zero. Já as microempresas 
terão limite de até R$ 60 mil com 
taxas de 0,35% a 0,7% ao mês. 
O pagamento terá carência de seis 

meses. No total, o empreendedor 
terá de 36 a 48 meses para quitar o 
valor emprestado.  

Além da parceria com as finte-
chs, o programa prevê a participa-
ção das adquirentes, maquininhas 
de cartão de crédito, na concessão 
dos empréstimos, aproveitando a 
capilaridade e o relacionamento com 
os pequenos negócios. 

O valor poderá ser usado para 
capital de giro, pagamento de 
salários atrasados, de contratos e 
aluguel, entre outras necessidades 
atreladas ao negócio do pequeno 
empreendedor. O crédito será libe- 
rado em duas parcelas e, será neces-
sário comprovar o uso dos recursos 
no próprio negócio. Os interessados 
no programa podem se cadastrar no 
site: www.creditoretomada.com.br. 

Orlando e Valdir Colaneri, 
da Artefato para Festas 
Novo Sol: R$ 30 mil para 
a empresa se manter 
durante a pandemia
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Por meio do Compras Públicas SP, do Sebrae-SP, empreendedores terão acesso a licitações
Vendendo para o governo

Os donos de pequenos negó-
cios paulistas agora têm uma 
ferramenta à disposição para 

se aproximar do universo das com-
pras públicas. Desde o mês passado, 
está no ar a plataforma Compras Pú-
blicas SP (www.compraspublicassp.
com.br), que rastreia e disponibiliza 
editais de compras de prefeituras e 
de órgãos governamentais federais 
e estaduais para as pequenas empre-
sas cadastradas no portal por meio 
do convênio realizado pelo Sebrae-
-SP com a govtech Portal de Com-
pras Públicas. O público-alvo são 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs), donos de micro e pequenas 
empresas (MPEs), cooperativas e 
produtores rurais. 

A plataforma pode ser acessada 
via site e também pelo aplicativo 
ComprasPúblicasSP, desenvolvido 
especialmente para o Sebrae-SP (que 
pode ser baixado na Google Play ou 
na App Store). A partir do cadastro, 

as empresas receberão avisos por 
e-mail e por notificação no celular de 
que há licitações disponíveis na re- 
gião onde elas estão instaladas por 
meio de um sistema de georreferen-
ciamento, o que facilita a aproxima-
ção com as oportunidades de venda.

“A área de compras governamen-
tais é um grande universo para ser 
explorado pelos pequenos negócios. 
Com a plataforma, esperamos que 
cada vez mais empreendedores pos- 
sam acessar esse mercado e abrir 
suas possibilidades de faturamento”, 
diz o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit. De acordo 
com a Lei 123/06, as MPEs têm 
tratamento diferenciado nas com- 
pras públicas, como favorecimento 
em caso de empate.

A inscrição na plataforma e o 
acesso aos editais são gratuitos. Além 
disso, por um período de 12 meses, 
todos os pequenos negócios cadas-
trados via site poderão participar 

gratuitamente das licitações exclu-
sivas que ocorrerem no ambiente 
virtual dentro do portal, ou seja, 
poderão dar lances nas disputas. A 
plataforma também é informativa, e 
conta com conteúdos disponíveis para 
os empreendedores e gestores públi-
cos que desejam se preparar melhor 
sobre o tema das compras públicas.

CÍRCULO VIRTUOSO
Já para os compradores, como as 

prefeituras municipais, haverá uma 
área facilitada para a inserção e 
divulgação de editais, com campos 
que facilitam a identificação do 
produto ou serviço a ser adquirido 
e demais informações necessárias. 
O ambiente virtual também estará 
disponível para realização de eventos 
e capacitações sobre compras públi-
cas tanto para os fornecedores 
quanto para os gestores públicos. 
As inscrições podem ser feitas nos 
eventos disponíveis na aba “Agenda”.

A plataforma se junta a outras 
iniciativas do Sebrae-SP para auxi- 
liar os pequenos negócios que sofre- 
ram com os efeitos da pandemia de 
Covid-19. “Esse é um aspecto que 
devemos ressaltar: negócios firma- 
dos entre poder público e pequenos 
empreendimentos contribuem para o 
desenvolvimento regional. Quando 
uma micro ou pequena empresa 
vende para o um órgão público muni- 
cipal, o dinheiro circula dentro da 
cidade e movimenta a economia 
local, ajudando a criar empregos, 
aumentando a arrecadação e permi-
tindo que haja recursos para inves-
timentos sociais. É todo um círculo 
virtuoso que se estabelece” afirma 
Wilson Poit. (Leia mais na pág. 11)

Para outras informações, 
basta acessar 

www.compraspublicassp.com.br 
ou ligar para 0800 570 0800.
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Com a pandemia, venda direta da indústria    para o consumidor final ganhou novo impulso
Da fábrica para o   cliente, sem escalas

Gisele Tamamar

Quando a pandemia do novo 
coronavírus começou, o 
empresário Giba Junior viu 

o faturamento da sua empresa des-
pencar 75% no primeiro mês. Isso 
porque os produtos da linha profis-
sional para cabelos da Plakton são 
vendidos via distribuidores para sa-
lões de beleza, que estavam com as 
portas fechadas. A fábrica até che-
gou a envasar álcool em gel, mas o 
que ajudou a reestruturar o negócio 
foi a criação de uma nova marca e a 
venda de olho no consumidor final.

Atualmente, a Cattion, vendida em 
site próprio, marketplaces e outros 
parceiros, já responde por 25% do 
faturamento da empresa em apenas 
três meses de existência. A empresa 
de Giba, de São José do Rio Preto, 
faz parte de um movimento inten-
sificado pelas indústrias na quaren-

Giba Junior criou uma 
nova marca e planeja 
a expansão do grupo

tena: a adesão ao modelo D2C, que 
significa direto ao consumidor, ou 
em inglês, direct to consumer.

De acordo com o gestor estadual 
da indústria do Sebrae-SP, Bernardo 
Ignarra, esse movimento já existe 
há alguns anos e foi acelerado pela 
pandemia diante da necessidade de 
buscar alternativas para minimizar 
os impactos da crise. Pesquisa do 
Sebrae mostrou que as indústrias 
registraram uma queda de 49% no 
faturamento na comparação com a 
média anterior à pandemia. 

“A indústria passa a controlar 
desde a produção até venda final, 
em vários canais. Novas tecnolo-
gias de viabilização de negócios 
e de comercialização começam a 
aparecer, acelerando cada vez mais 
o desmanche da mais antiga cadeia 
de valor de negócios que conhece-
mos, que é a que começa na indús-

tria, passa pelo distribuidor, chega 
ao varejo, que por sua vez vende ao 
consumidor final”, destaca Ignarra.

Ao eliminar os intermediários, 
a indústria tem um controle maior 
da marca. Por outro lado, também 
enfrenta uma série de desafios, 
como a criação de uma estratégia 
online mais ampla, competição com 
gigantes do varejo já consolidados 
no comércio eletrônico e tem de 
lidar com a experiência do cliente. 

A proximidade com o cliente pode 
abrir várias oportunidades para o 
fabricante, mas é preciso saber apro- 
veitar esse contato direto. “É possí-
vel entender melhor as tendências 
e comportamentos para aprimo-
rar produtos atuais e desenvolver 
novos, saber o que está agradando 
mais no portfólio e quais as expec-
tativas acerca do que a marca 
produz. Não são todas as indústrias 

que desenvolveram essa caracterís-
tica ainda”, destaca Ignarra.

Antes de aderir ao modelo de 
negócio, a empresa precisa verificar 
se está totalmente preparada para 
assumir a nova operação. Segundo o 
gestor do Sebrae-SP, é preciso capa- 
citar os funcionários e entender o 
formato para que o modelo se torne 
sustentável. Outro ponto importante 
é avisar os parceiros de negócios. 
“Deve-se procurar uma forma para 
que todos tenham sucesso, seja com 
produtos diferentes, uma nova marca 
ou condições diferenciadas”, afirma.

No caso de Giba Junior, a criação 
de uma nova marca, com produ-
tos mais acessíveis, foi a estratégia 
usada para não criar conflito com 
os distribuidores, que passaram a 
vender as duas marcas do grupo. 
Para tornar a marca conhecida, o 
empresário doou álcool em gel para 
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Com a pandemia, venda direta da indústria    para o consumidor final ganhou novo impulso
Da fábrica para o   cliente, sem escalas

ter a Cattion divulgada nas lives de 
duplas sertanejas. “Reverti o que 
recebi de parte do pagamento por 
envasar o álcool em gel em marke-
ting para a empresa”, conta.

A estratégia deu tão certo que a 
empresa segue os planos de amplia-
ção. Está prevista para outubro a 
inauguração da nova fábrica, em 
uma área de 2 mil metros quadrados, 
dez vezes maior que a atual. O em- 
presário até contratou mais quatro 
funcionários, aumentando a equipe 
para 21 pessoas. “Precisei mudar 
tudo e criei um departamento só 
para a nova marca. Se eu não tivesse 
feito isso, quebrava”, afirma. 

NA INTERNET
Em Franca, o Sebrae-SP estru-

turou um projeto para ajudar as 
indústrias calçadistas na venda 
online. Uma das empresas parti-
cipantes é a Byara. A proprietária 
Eduarda Moreira de Freitas conta 
que o e-commerce da empresa 
completou um ano em março, mas 
funcionava mais como uma vitrine 
de produtos, sem grandes investi-
mentos. A estratégia mudou e ela 
contratou uma nova plataforma, 
além de começar a vender produ-
tos nos marketplaces parceiros do 
projeto. “Fiz o cadastro no parceiro 
Magalu e, em menos de dez dias, já 
realizamos a primeira venda”, relata.

A empresária está animada 
com as vendas online. “Estamos 
adotando novas estratégias, vamos 
fazer um trabalho mais forte com 

marketing, vamos receber a asses-
soria para implantar o mecanismo 
de busca orgânica por meio do 
programa Sebraetec e acredito que 
vai ajudar muito também a alavan-
car as vendas. Estamos movimen-
tando mais as redes sociais e já 
estamos tendo um feedback bem 
legal também. Acredito que vai ser 
um ano muito bom para o e-com-
merce. A ideia é futuramente produ-
zir só para vendas online”, destaca.

REVENDEDOR DIGITAL
No ano passado, o empresário 

Cristiano Teixeira Carvalho come- 
çou a estruturar uma equipe de 
representação comercial para vender 
os produtos da Beauty Summer, 
voltada para moda praia e fitness, 
em lojas multimarcas. O fato de ser 
uma marca nova no mercado e a 
chegada da pandemia tornaram o 
desafio de fazer o negócio decolar 
ainda mais desafiador.

“Quem trabalha preso à estação 
do ano, principalmente para o 
mercado interno, tem o período de 
vendas no segundo trimestre para 
ter tempo de produzir e entregar até 
a primeira semana antes da prima-
vera. Tivemos a dificuldade inicial e 
aí veio o coronavírus. Os represen-
tantes tiveram grandes dificuldades 
de conseguir concretizar as vendas. 
As lojas estavam fechadas e quem 
chegou a fazer pedidos, cancelou”, 
relata Carvalho.

Para tentar contornar a situação, 
a empresa já estava com o e-com-

merce próprio no ar desde julho do 
ano passado e traçou uma estra-
tégia para o representante comer-
cial vender direto para o cliente 
por meio das suas redes sociais. 
Funciona assim: cada represen-
tante tem um cupom de desconto 
para divulgar entre seus grupos 
de amigos e conhecidos. A cada 
compra finalizada na loja com 

o código ele recebe uma comis-
são. Toda a infraestrutura do site, 
estoque e logística de entrega é da 
própria Beauty Summer. 

“Iniciamos o projeto com duas 
pessoas e queremos ter um exército 
de vendedores. Também estamos 
usando esse modelo com os influen-
ciadores digitais que podem divul-
gar a marca”, conta o empresário.

VANTAGENS DA
VENDA DIRETA

O avanço do e-commerce e da 
venda direta reduziu distâncias 
entre fábrica e consumidor final e 
diminuiu custos de implantação
e operação. As indústrias têm 
muito a ganhar ao vender 
diretamente para a pessoa física. 
Confira algumas vantagens.

ALCANCE
A indústria pode chegar a locais que 
os vendedores não alcançam, seja 
em razão da grande concorrência 
ou de limitações geográficas.

MAIS PRODUTOS
O fabricante pode disponibilizar
a linha completa de produtos. 
Geralmente, os canais não vendem 
todos os itens – e suas versões.

MARGEM DE LUCRO
A margem de lucro é maior quando 
não é preciso pagar os 
intermediários. Isso permite 
também conceder um preço mais 
vantajoso ao consumidor, o famoso 
“produto a preço de fábrica”.

SEGURANÇA E CREDIBILIDADE
Um e-commerce operado pelo 
fabricante encerra qualquer
dúvida do consumidor sobre a 
idoneidade da loja.

CRIAR RELACIONAMENTOS
Vender online para o cliente final é a 
oportunidade de criar um 
relacionamento de verdade com o 
público. Em vez de estar em um canal 
multimarcas, com elevada 
concorrência e 
guerra de preços, 
você pode se 
dedicar ao seu 
cliente e criar 
vínculos com ele.

Fonte: Bernardo Ignarra, gestor do Sebrae-SP

EM QUAIS CANAIS VENDER?

E-COMMERCE PRÓPRIO
Reforça a credibilidade e a segurança 
para o cliente. Haverá despesas com 
plataforma e divulgação dos produtos.

Oportunidades
 Oferecer a linha completa de produtos
 Valorização da marca
 Autonomia
 Gestão de marca
 Responsabilidades
 Divulgação para atrair tráfego
 Investimentos e riscos
 Segurança
 Logística

Oportunidades
 Tráfego qualificado
 Consumidores fidelizados
 Abrangência geográfica
 Manutenção simples
 Responsabilidades
 Cumprir regras
 Pagamento de taxas
 Visibilidade da marca
 Preço do produto e frete

MARKETPLACES
Não há custos com plataforma, 
mas pagamento de taxas. Embora 
a visibilidade seja um ponto alto 
desse tipo de canal de vendas,
a fábrica estará concorrendo
com outras lojas, desencadeando 
uma guerra de preços. 

Fonte: Bernardo Ignarra, gestor do Sebrae-SP

Entrega rápida
COMPRAR
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Empreendedores contam como conhecer – e    controlar – as emoções pode ajudar os negócios
INTELIGÊNCIA PARA   SUPERAR A CRISE

Rogério Lagos

Com o seu best-seller “Inteli-
gência emocional”, lançado 
em 1995, o jornalista cientí-

fico Daniel Goleman popularizou 
nas empresas a ideia de que, grosso 
modo, profissionais com um quo-
ciente de inteligência emocional (QE) 
desenvolvido estão mais aptos a lide-
rar do que aqueles que apresentam 
alto quociente de inteligência (QI) e 
mais aptidões técnicas, mas são me-
nos hábeis emocionalmente. Na prá-
tica, isso significa que os resultados 
de um empreendimento estão dire-
tamente relacionados à habilidade 
do empreendedor (ou líder) de geren-
ciar as emoções de todas as pessoas 
envolvidas no negócio. Isso se torna 

ainda mais evidente nos dias atuais, 
em meio a uma crise econômica e so-
cial gerada por uma pandemia.

Mas, antes de falar sobre inteli-
gência emocional, é preciso entender 
o que são as emoções. A psicóloga 
Angélica Felix, terapeuta da Tully 
Desenvolvimento Familiar, explica 
que as emoções fazem parte de uma 
espécie de programa computacio-
nal do nosso cérebro que envolve 
uma relação com todo o corpo, 
movendo-o à ação. A inteligência 
emocional, por sua vez, se traduz 
na possibilidade do ser humano de 
aprender a entender e a lidar com 
as próprias emoções e utilizá-las 
em benefício próprio, assim como 
compreender os sentimentos e com- 

portamentos do próximo. “A maior 
parte das pessoas não sabe reconhe-
cer suas próprias emoções e isso 
pode causar danos devastadores. 
Quando não temos clareza e enten-
dimento de como estamos nos 
sentindo, perdemos o controle da 
assertividade das nossas ações”, diz.

Perder o controle dessa forma 
na gestão dos seus negócios pode 
colocar o investimento e a dedicação 
de anos em risco. Para evitar esse 
problema, a analista de negócios do 
Sebrae-SP Raíssa Kill orienta aos 
empreendedores que eles precisam 
estar dispostos a se conhecer melhor, 
a observar mais as outras pessoas e a 
utilizar as emoções de forma estraté-
gica. “Quando falamos de negócios, 

falamos de pessoas e sentimentos. 
Por isso, precisamos exercitar a inteli-
gência emocional para desenvolver-
mos competências essenciais para o 
dia a dia”, explica. Entre as principais 
competências estão a adaptabilidade, 
a negociação e o equilíbrio emocional.

ADAPTABILIDADE
Empreendedora do segmento de 

confecção e varejo de moda, Diérika 
Silva tem na sua empresa, Pangéia, 
o objetivo de empoderar a beleza na- 
tural das pessoas na forma de vestir. 
Mas esse propósito, apesar de bem 
definido na mente da empresária, não 
foi aplicado de imediato no começo 
da pandemia. “Tive um surto! Quando 

Diérika Silva, da 
Pangéia: depois do 
“surto” inicial, reflexão 
para encontrar saídas
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Empreendedores contam como conhecer – e    controlar – as emoções pode ajudar os negócios
INTELIGÊNCIA PARA   SUPERAR A CRISE

tudo começou me peguei pensando 
sobre quem iria querer comprar rou- 
pa, já que não era considerada uma 
necessidade básica”, conta. 

Outro ponto complicado foi a 
venda online. Diérika participava de 
eventos e feiras de moda, mas utili-
zava a internet apenas como uma 
vitrine, não como um meio de vendas. 
Após muita reflexão, no entanto, 
adaptou-se ao meio virtual, fez valer a 
essência de sua empresa e direcionou 
a comunicação de sua marca para a 
celebração da vida, aproveitando o 
momento do aniversário de três anos 
da marca. Como resultado, teve no 
último mês de abril um faturamento 
15% maior do que nos meses de 
outubro e novembro de 2019. “Ainda 
diminuí meus custos de locomoção 
e aluguel de lojas. Também passei 
a utilizar esse tempo para ter mais 
contato com um número maior de 
clientes online”, diz.

De acordo com a empreendedora, 
a inteligência emocional a ajudou 
a tirar o foco do problema, que é a 
pandemia, para pensar na solução. 
“O que eu podia fazer de melhor 
naquele momento com o que eu tinha 
a oferecer. Passei a olhar meu negócio 
com os olhos da possibilidade, não 
com os de fim da linha”, conta.

Para Raíssa Kill, refletir sobre o 
motivo de ter começado o negócio 
fez com que Diérika se conectasse 
à essência do seu modo de atuar. 
“Olhar para dentro da empresa e 
entender suas competências fez com 
que ela remodelasse a sua forma 
de comunicação e se adaptasse ao 
contexto atual mantendo a empresa 
em funcionamento e até faturando 
mais”, observa

NEGOCIAÇÃO
Proprietária da escola infantil 

bilíngue Green Kids School, Maria 
Pizzi Veloso faz parte de um dos 
segmentos mais afetados pela crise 
gerada pelo novo coronavírus. Afinal, 
as escolas estão fechadas desde mar- 
ço e, até a conclusão desta edição, 
ainda não havia uma data definida 
para retorno das atividades presen-
ciais nas instituições de ensino. Em 

meio às incertezas, a empreendedora 
agiu rápido e negociou descontos 
com os pais dos alunos. A transpa-
rência nas negociações foi tamanha 
que a empresária fez um questioná-
rio entre os pais para saber se alguém 
aceitava receber menos desconto do 
que outros. Pelo menos 10% aceita-
ram, o que vem auxiliando muito no 
fluxo de caixa da instituição. “Gostei 
muito da reação e do entendimento 
dos pais. Nós nos entendemos, fomos 
transparentes, pois todos estão per- 
dendo com a pandemia. Consegui- 
mos chegar a um denominador 
comum. Os descontos estão variando 
e também oferecemos condições es- 
peciais para o próximo ano letivo”, 
explica. Para a empreendedora, que 
é sócia do marido na escola, a inteli-
gência emocional no momento de 
crise levou a uma relação de “ganha- 
-ganha” com seus clientes. “Não po- 
demos apenas pensar em ganhar 
se os pais também estão com proble-
mas, alguns até desempregados”, 
completa. O resultado da negociação 

trouxe algum alívio para as contas da 
escola, mas, mais do que isso, ajudou 
a aproximar a escola dos pais.

EQUILÍBRIO 
Outro segmento bastante afetado 

pela pandemia é o de alimentação, 
onde o Grupo Tria Consultoria e Trei- 
namento presta serviços sobre nor- 
mas, legislação e requisitos de vigi- 
lância sanitária. Uma das sócias do 
empreendimento, Tatiana Campos, 
explica que a situação chegou a ser 
desesperadora, uma vez que 79% do 
faturamento vinha de redes de fast- 
-foods em shoppings e escolas. 
Alguns contratos foram reduzidos, 
outros cancelados, mas mesmo assim 
as três sócias mantiveram a calma. 
“Fizemos uma divisão entre nós 
para ligarmos para todos os clientes 
para entender a situação de cada um, 
assim como fizemos com a nossa 
equipe. Quisemos entender e anali-
sar primeiro a situação como um 
todo antes de tomar qualquer tipo 
de decisão”, explica. 

Elas fizeram então um levanta-
mento estratégico financeiro de toda 
a situação e criaram uma metodolo-
gia de pagamento negociada indivi-
dualmente com cada colaborador.  
A ação gerou uma resposta muito 
boa, inclusive com alguns funcioná-
rios se colocando à disposição para 
receber menos para que a empresa 
pudesse ajudar colegas com mais 
necessidades. “Com isso, consegui-
mos manter todos os 43 colaborado-
res”, afirma. Mais uma vez, colocar 
as cartas na mesa fortaleceu o vín- 
culo entre a empresa e seus colabo-
radores – algo que será fundamental 
para as empresas no pós-pandemia.

COMO DESENVOLVER
A INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL?

Fonte: Angélica Felix, psicóloga

AUTOCONHECIMENTO
Analise as suas emoções e as ações que você faz em resposta aos 
estímulos que recebe. Essa é a chave! Coloque seus sentimentos e 
suas ações em um papel e depois reflita profundamente sobre cada 
uma delas.

SAIBA LIDAR COM AS EMOÇÕES
Todos passam por momentos estressantes na vida. Quando estiver sob pressão, o 
mais importante é tentar manter a calma e evitar chegar ao limite. Utilize estraté-
gias como os treinos de respiração para evitar crises de ansiedade.

MOTIVAÇÃO
Tudo é possível desde que você corra atrás do que você deseja de maneira cons-
ciente e sem passar por cima do próximo. Aprenda a responder aos seus estímu-
los, analisando como você se sente, para só então decidir como se comportar.

EMPATIA
Saiba reconhecer as emoções dos outros. Aprender a se colocar no lugar do próxi-
mo e entender seus comportamentos nos torna pessoas mais abertas e sensíveis.

RELACIONAMENTO
Saber ter boas relações, guiando as próprias emoções e as dos outros é mais um 
ponto-chave da inteligência emocional. Fazer isso criará um ambiente positivo à 
sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida como também contagiando 
aqueles ao seu redor.

Você tem a inteligência 
emocional desenvolvida? 

Use o QRCode e faça o teste.
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Com a pandemia, um dos se-
tores que mais sofreram com 
a interrupção das atividades 

foi o de eventos. Em março, foi deter- 
minada a paralisação total de festas, 
shows, feiras, encontros corporativos, 

Setor de feiras e festas tem protocolo cuidadoso para retomar atividades
A volta dos eventos

entre outros. No Estado de São Pau-
lo, tem ocorrido um retorno gradual 
às atividades de acordo com o Pla-
no São Paulo, mas os eventos estão 
entre os últimos a terem autoriza-
ção para voltar. Além disso, a rea-

bertura depende da fase em que a 
região estiver dentro do planeja-
mento das autoridades.

Independentemente da data em 
que ocorrer a liberação, o público vai 
encontrar uma situação diferente da 

que estava acostumado. Há proto-
colos sanitários a serem cumpridos, 
o que afeta a rotina de funciona-
mento. A seguir, você encontra uma 
série de orientações para o retorno 
da forma adequada.

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

6

6

TRANSMITA AS ORIENTAÇÕES
 PARA TODOS OS CONVIDADOS
Nada melhor do que uma boa orientação 
com o passo a passo de tudo o que pode 
e deve ser feito para seguir os protocolos.  
Faça isso de forma descontraída, de pre-
ferência com um vídeo de até um minuto 
sobre as orientações. Poste-o nas redes 
sociais e envie para os convidados.

VÍDEOS DO LOCAL
Faça vídeos curtos de um minuto com um 
tour virtual dos principais atrativos do seu 
espaço e publique nas redes sociais. Você 
não pode aparecer para o cliente somente 
no momento da venda.

CABINE FOTOGRÁFICA
Todo mundo gosta de tirar fotos nas festas. 
Se possível, possibilite que esse momento 
ocorra em seguida ao check-in (medição de 
temperatura e higienização inicial). 

FAÇA DA FESTA UM EVENTO
DE CINEMA
Todo lançamento de filme tem uma super-
produção antes, então faça da festa uma 
superprodução digital. O público está co-
nectado e interagindo muito mais, faça no 
perfil do Instagram da empresa uma pas-
ta de destaque para que os convidados, 
amigos etc. possam postar fotos sobre o 
aniversariante, marcando pessoas, a em-
presa e dizendo o que significa aquele mo-
mento e cortar.

MOSTRE AOS CONVIDADOS COMO 
SEUS COLABORADORES ATUAM
Importante mostrar e praticar tudo o que 
se orienta, afinal, não podemos falar uma 
coisa e fazer outra.

OFEREÇA TRANSMISSÃO
DO EVENTO
Nem todos podem e devem participar dos 
eventos de imediato, então transmita pela 
internet para que todos possam acompa-
nhar o evento.

USO DE MÁSCARAS
Use máscaras personalizadas com o tema da 
festa, sugerindo que o convidado troque a 
que estava usando e todos tenham certeza de 
que está tudo bem e fiquem personalizados.

DEPOIMENTO
O vídeo de retrospectiva já está satura-
do, não é? Assim, nada melhor do que as 
pessoas entrarem ao vivo na festa e dar o 
depoimento para que todos possam ver. 

TORNE A PRIMEIRA ABORDAGEM
UM MOMENTO ESPECIAL
Se o trabalho for com público infantil, nada 
melhor do que um personagem realizar 
a medição da temperatura e já colar um 
adesivo ou algo que identifique que essa 
pessoa está bem. Há quem já faça adesivos 
para colar nas crianças com a foto do ani-
versariante e a senha do WiFi.

KIT FESTA
Para as pessoas que vão acompanhar a 
transmissão online do evento em tempo 
real, ofereça um kit festa com as mesmas 
comidas e bebidas que estão sendo servi-
das na festa.

IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS
Mostre para as pessoas de forma anima-
da o distanciamento e marcação dos espa-
ços; use figuras e cores marcantes.

DIVULGUE
Por ser algo que ainda não estamos acos-
tumados, faça vídeos dos dos convidados, 
dos aniversariantes etc. sobre a experiên-
cia com esse tipo de evento. Use esses ví-
deos para divulgação do serviço para sua 
rede de contatos. Cuidado com o direito 
do uso da imagem; tenha a autorização 
das pessoas antes de divulgar o conteúdo.

PROTO CO LOS

DICA S  PAR A  RETO MADA

Fonte: Eder Max, consultor do Sebrae-SP
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CAMILA PATRÍCIO
Consultora do Sebrae-SP

O Sebrae Responde é um serviço para tirar dúvidas de 
empreendedores sobre a abertura de novos negócios e 
questões relacionadas à gestão de empresas já em atividade.

 Em uma situação de crise econômi-
ca como a causada pela pandemia de 
Covid-19, fornecer para o governo é uma 
boa opção para empresas dos mais di-
versos setores e portes obterem receita. 

A Lei Complementar 123 prevê trata-
mento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pe-
queno porte nesses processos.

A regra das licitações também possui 
sua exceção e as compras podem ser fei-
tas por dispensa em casos de emergência 
ou de calamidade pública, como o atual. 

Para participar desses processos fique 
atento aos chamamentos e publicações, 
pesquise na internet “dispensa de licita-
ção” e o nome do produto que você forne-
ce, então aparecerá a lista com os editais 
abertos. Existem plataformas especializa-
das em compras governamentais do pró-
prio governo que você pode se cadastrar 
gratuitamente e se informar. Um exem-
plo de plataforma é a Bolsa Eletrônica de 
Compras, que corresponde às compras 
dos municípios e do Estado de São Paulo.

Deixe sempre em ordem sua docu-
mentação, as principais regularizações 

são: FGTS, Fazenda Nacional e Fazenda 
Estadual (relativo aos créditos tributos 
e a dívidas ativas), Justiça do Trabalho, 
Cadin  Estadual e Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Preste atenção às especificações. 
Observe se a atividade econômica é 
compatível com o objeto da licitação, as 
especificações do produto, local, prazo 
de entrega, prazo de pagamento, tipo de 
critério utilizado e período da cotação.

Para participar você deverá mon-
tar uma proposta em que é necessário 
constar a marca do produto e seu pre-
ço unitário, assim como outras informa-
ções exigidas no edital.

Nesse momento, diversas compras 
emergenciais estão sendo feitas,  produ-
tos de higiene, EPIs  e alimentos são os 
mais demandados, e você pode ser o for-
necedor que o governo está procurando.

O Sebrae-SP criou o Kit Enfrentamen-
to para as micro e pequenas empresas 
e o assunto “Compras Governamentais” 
faz parte dele. Acesse sebrae.com.br e 
veja o passo a passo de como vender 
seus produtos e serviços ao governo.
(leia mais na pág. 5)

Como vender para o governo?

Acompanhe o Sebrae ‑SP no ambiente digital, em www.sebraesp.com.br, e nas redes sociais:

  facebook.com/sebraesp 
  flickr.com/sebraesp
  soundcloud.com/sebraesp 
  youtube.com/sebraesaopaulo

  twitter.com/sebraesp
  instagram.com/sebraesp
  issuu.com/sebraesp
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  sebraeseunegocio.com.br

ELOGIE. SUGIRA. CRITIQUE. RECLAME. 
Queremos ouvi -lo: 0800 570 0800 

ouvidoria@sebraesp.com.br 

WILSON POIT,  
diretor ‑superintendente

do Sebrae ‑SP

O fim do ano se aproxima e já é 
hora das empresas começarem a 
pensar nas vendas de Natal. Por mais 
que 2020 esteja sendo atípico e difí-
cil, ter a perspectiva de aumento nos 
ganhos com a principal data do co-
mércio é um alento. 

No momento em que escrevo este 
texto, a pesquisa mais recente do Se-
brae sobre o impacto da pandemia de 
coronavírus nos pequenos negócios 
aponta para uma relativa melhora no 
cenário geral. 

De acordo com o levantamen-
to, houve redução na proporção de 
empresas que estão sofrendo dimi-
nuição no seu faturamento mensal. 
Desde a primeira pesquisa, em mar-
ço, para esta que tomo como base, 
do final de junho, 800 mil negócios 
estancaram a queda de receita. 

Em sintonia com a melhora no fatu-
ramento, o número de ocupados nas 
micro e pequenas empresas se esta-
bilizou, indicando um ajuste no tama-
nho das equipes por causa da crise. 
Após registrar recuo em março e abril, 
o número de pessoas trabalhando 
nos pequenos negócios se manteve 
em 3,4 por empresa em maio e junho. 
A  pesquisa foi realizada com 6.470 
empreendedores de todo o país.

Outro levantamento, este da Feco- 
mercioSP, mostrava em julho, que com 
a reabertura parcial, a maioria dos 
empresários do comércio da cidade 
de São Paulo, isto é, 52%, estimava 
uma recuperação a médio prazo, o 
que significa de três a 12 meses. 

Infelizmente, este ano ficará mar-
cado negativamente, contudo é preci-
so saber aproveitar as oportunidades, 
como o Natal, para minimizar as per-
das. Portanto, o empresário deve pla-
nejar suas ações para a temporada de 
compras do fim do ano. 

É o momento de analisar quais 
produtos têm mais saída, quais têm 
maior margem de lucro, o que pode 
ser cortado do portfólio, como mon-
tar kits atrativos para o consumidor e 
definir um estoque equilibrado. 

Outro aspecto que deve estar no 
radar é a estratégia de marketing a 
ser usada. É preciso se comunicar 
de forma eficiente com o cliente para 
ser lembrado. 

Com a pandemia, as exigências sa-
nitárias aumentaram e, além de tomar 
todos os cuidados necessários, é fun-
damental evidenciar isso ao seu público. 

Há uma série de providências a 
serem tomadas e, na dúvida, o em-
preendedor pode contar com a aju-
da do Sebrae-SP para obter melhores 
resultados. Estamos juntos pela recu-
peração dos pequenos negócios.

Hora de 
se preparar

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-anuncia-multa-de-r-500-a-pessoas-sem-mascaras-em-publico,70003348176
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-anuncia-multa-de-r-500-a-pessoas-sem-mascaras-em-publico,70003348176
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sebrae
http://soundcloud.com/sebraesp 
http://youtube.com/sebraesaopaulo
http://issuu.com/sebraesp
sebraeseunegocio.com.br
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o sebrae ‑sp não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço publicitário. o anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

CONSULTORIA

Para tornar a comu- 

nicação mais aces- 

sível ao cliente com 

deficiência auditiva, 

o Sebrae -SP dis-

ponibiliza o serviço de intérprete 

de Libras em seus eventos pre-

senciais. A solicitação do serviço 

deverá ser comunicada no ato da 

inscrição e com antecedência de 

5 (cinco) dias úteis à data de reali-

zação do evento. O cliente ou seu 

representante poderá se inscre-

ver pessoalmente nos Escritórios 

Regionais, pelo portal do Sebrae-

-SP ou pelo 0800 570 0800.

Para anunciar
(11) 3177 ‑4784
Comercial

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TUDO O QUE O
EMPREENDEDOR 
PRECISA EM UM
SÓ LUGAR
www.empreendarapido.sp.gov.br

A o

LAVANDERIA
O cuidado e 

conforto 
que você 
merece. Lavamos:

Tapetes
Cortinas

Sofás
Toalhas

Uniformes
Jaqueta Térmicas

Jalecos

Av Nossa Senhora do Loreto, 616 
Vila Medeiros

(11) 93801-0139
 

Retiramos e 
entregamos

na sua 
empresa.
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Sem espaço para a crise
Com a pandemia, a empreendedora Madoca teve a ajuda do Sebrae-SP para repensar sua doceria

Marina Sayuri*

Confeiteira há oito anos, Maria 
do Carmo, conhecida como 
Madoca, estava realizada com 

sua carreira. Ela dava aulas de gas- 
tronomia e produzia doces por en-
comenda em seu ateliê, em Arara-
quara. Porém, com o início da pan-
demia do coronavírus, surgiram 
inseguranças e manter o negócio 
funcionando se tornou um grande 
desafio. Ela parou de ministrar suas 
aulas e, por conta do isolamento 
social, as encomendas de doces di-
minuíram. No começo de março, 
Madoca tinha apenas um pensa-
mento: teria que entregar o ateliê. 
“Entrei em pânico”, conta. 

Madoca já era atendida pelo con- 
sultor do Sebrae-SP Evandro Di 
Todoro havia três anos. Logo no início 

da pandemia, ao receber uma ligação 
dele para saber como estava a situação 
da empreendedora, ela falou da sua 
preocupação e comentou sobre uma 
ideia antiga, até então deixada de lado: 
montar kits de doces menores para 
consumo rápido. A possibilidade de 
oferecer kits de festa menores e perso-
nalizados surgiu de uma situação 
que ela vive com suas filhas. “Pensei 
como se fosse para eu consumir o kit.” 
O cardápio inclui bolos personaliza-
dos, docinhos e pirulito de chocolate. 

Com a ajuda do consultor do 
Sebrae-SP, ela tirou a ideia do papel 
e começou a produzir sobremesas 
individuais de consumo imediato 
e kits menores, com preços mais 
acessíveis, para que as comemora-
ções de aniversário continuassem em 
casa entre os familiares. Além disso, 

foi preciso digitalizar o negócio, 
apostar em estratégias de marketing 
online e passar fazer delivery. 

Todoro diz que as mudanças 
propostas para Madoca foram pen- 
sadas desde o início das consulto-
rias. E, este momento de se reinven-
tar foi ideal para colocar em prática a 
nova proposta. “Conversamos sobre 
a possibilidade de ela mudar de 
comportamento e estratégia, come- 
çar a vender kits personalizados e 
fazer parcerias com papelarias e arte- 
sãos para inovar no processo visual 
do produto”, complementa. 

Os kits têm feito sucesso entre os 
clientes do ateliê e a procura é alta. 
Mesmo durante o isolamento social, 
ela tem conseguido levar personaliza-
ção nas comemorações que neste ano 
estão sendo realizadas de maneira 

atípica. “A Madoca precisou entender 
que ela não vende só doces; isso muita 
gente já vende. Ela vende sonhos, 
experiências e realizações. Trabalha-
mos muito para vender os valores 
da marca dela”, explica o consultor. 

Com todas as novas estratégias 
aplicadas – o que envolve trabalhar 
a imagem do ateliê Madoca Doces 
Finos, oferecer delivery, melhorar 
o relacionamento com o cliente e 
buscar parcerias – o faturamento 
cresceu, mesmo durante a crise. 
Madoca pretende continuar aperfei-
çoando seus kits com a ajuda e 
conselhos do Sebrae-SP. “Eu nunca 
mais deixo esses kits, eles foram 
muito bem-vindos, a saída está 
sendo muito boa”, conta. 

Satisfeita com os resultados e 
mudanças, ela planeja nos próxi-
mos meses voltar a ministrar aulas. 
Além disso, Todoro conta que já tem 
traçado, com Madoca, novas estra-
tégias financeiras para o negócio. 
“Agora estamos trabalhando a parte 
financeira, com fluxo de caixa, 
capital de giro, investimento e 
produtividade. Os empreendedores 
precisam entender que para prospe-
rar na crise, é preciso ser proativo e 
tomar atitudes em meio às dificulda-
des”, finaliza o consultor. 

CONSULTORIAS DIGITAIS 
E GRATUITAS

Com consultorias online e sem 
custo, a equipe do Sebrae-SP está 
à disposição para buscar a melhor 
solução para o seu negócio. Para 
detalhes, ligue gratuitamente para 
o Sebrae-SP no 0800 570 0800 ou 
acesse www.sebrae.com.br

Com a crise, Madoca 
passou a oferecer 
kits menores e 
garantiu as vendas

*Estagiária sob supervisão dos editores

http://www.sebrae.com.br
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EMPREENDEDORISMO 
FEMININO: OLHAR 
ESTRATÉGICO SEM 
ROMANTISMO 
(Memória Visual)

Em seu primeiro livro, a 
empreendedora, especializada 
em negócios sociais Monique 
Evelle traz aprendizados a 
partir de relatos pessoais, 
levando à reflexão sobre o 

que é gerir um negócio e como ele pode ser positivo para 
todos no entorno. Monique trata de todas as etapas, 
das análises de contexto, estratégia e precificação 
até ao relacionamento e comunicação, com dicas de 
ferramentas e, principalmente, um olhar atento 
para o que se passa no mundo.

EMPRESAS INOVADORAS ENFRENTAM MELHOR 
A CRISE DO QUE AS CONVENCIONAIS
Pesquisa realizada pelo Sebrae 
mostrou que o nível de inovação 
dos pequenos negócios fez toda 
diferença na dimensão do impacto 
econômico causado pela pandemia 
do novo coronavírus. Enquanto 87% 
dos pequenos negócios convencio- 
nais registraram queda de fatura- 
mento durante a crise, as perdas 
foram menos significativas entre as 
empresas essencialmente inovado- 
ras (startups), onde 68% dos negócios 
verificaram perda de receita. A mes- 
ma pesquisa apontou que 13% dos 
pequenos negócios inovadores con- 
seguiram aumentar o faturamento 
apesar da crise. O resultado é bem superior ao porcentual encontrado no universo 
geral das MPEs, onde apenas 4% das empresas tiveram elevação da receita. 
O levantamento mostrou ainda que, apesar dos impactos negativos nos negócios, 
as empresas inovadoras têm maior capacidade de se reinventar e por isso, 
76% delas não demitiram funcionários, enquanto 36% das MPE tradicionais 
tiveram que demitir.

TEC &

NEGOCIE QUALQUER COISA 
COM QUALQUER PESSOA 
(Planeta Estratégia)

Pouca gente é capaz de ser 
bem-sucedida no trabalho ou 
na vida pessoal se não souber 
negociar o básico no cotidiano. 
Neste livro, o autor, consultor 
e palestrante Eduardo Ferraz 
apresenta técnicas práticas 
para você obter ótimos 
resultados em pequenos 

e grandes acordos ao negociar qualquer coisa com 
qualquer pessoa.

LIVROS

EMPREENDEDORISMO 
SUSTENTÁVEL (Saraiva)

Pessoas, empresas, governos e 
demais organizações buscam 
cada vez mais ter políticas, 
comportamentos e um padrão 
de produção ou consumo 
que harmonize rentabilidade 
financeira e crescimento 
econômico com bem-estar 
social e equilíbrio ambiental. 
É nesse contexto que surge o 

empreendedorismo sustentável. O empreendedorismo 
sustentável, que é a descoberta, o desenvolvimento 
é a descoberta, o desenvolvimento e a exploração de 
oportunidades ligadas aos nichos sociais e ambientais. 
Os autores do livro apresentam o conceito e os diferentes 
tipos de empreendedorismo sustentável, bem como 
o processo de criação de empresas; detalham os 
procedimentos para a realização da análise de mercado 
e do plano de marketing para o negócio. A obra mostra 
os caminhos para os empreendedores adotarem a 
responsabilidade social 
em seu negócio.

PESQUISA MOSTRA QUE MAIORIA DAS 
STARTUPS COMETE ERROS JURÍDICOS
Segundo levantamento do escritório 

BVA Advogados, especializado em 

temas como private equity, 76,92% 

das startups não têm nem contrato 

de sociedade assinado. A pesquisa 

foi feita com cerca de 100 startups 

investidas por fundos regulados 

pela CVM. São negócios de inter- 

mediação de serviços (30%), desen- 

volvimento e licenciamento de soft- 

ware (38,46%) e serviços financeiros 

(30,77%). Foram analisadas as prin- 

cipais contingências jurídicas, espe- 

cialmente no âmbito trabalhista, tributário, societário, contratual e de propriedade 

intelectual. Tais falhas podem influenciar diretamente a decisão de investidores. 
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IDEIAS PERGUNTE A QUEM ENTENDE

Tem alguma dúvida sobre como a tecnologia pode ajudar o 

seu negócio? Pergunte a quem entende! Mande um e ‑mail 

para imprensa@sebraesp.com.br.

O ramo alimentício tem 

se aventurado no mun- 

do online. Estudo feito 

pelo Kantar Retail, em- 

presa de consultoria 

internacional de varejo, 

projeta que até 2025 

as vendas de alimentos  

online representarão 3% 

do total de vendas por 

e-commerce no Brasil. 

Com a tendência de 

aumento do comércio 

via internet, a concorrência também cresce.  Por isso, 

é importante fidelizar o cliente para que ele escolha seus 

produtos. Vale investir em redes sociais. Uma boa dica é 

manter as redes sociais sempre atualizadas. Mesmo que 

nem sempre haja novidades de produtos, o perfil alimen-

tado constantemente incita o cliente a conhecer o serviço 

e também passa confiança para ele.

Preste atenção no tipo de armazenamento. Muitos produ-

tos do ramo alimentício são perecíveis, isto é, têm data de 

validade curta e estragam rápido. Por isso, o armazena-

mento tem de ser feito com cuidado, de preferência em 

lugares específicos. 

As entregas também merecem atenção especial, justa-

mente pela validade dos produtos. Por isso, é importante 

pesquisar por serviços de entregas por aplicativos ou 

investir em motoboys.

Além do capricho em embalagens bonitas e seguras, as 

informações sobre o produto precisam estar especificadas 

nelas, para segurança do consumidor.  Forneça  informa-

ções nutricionais: é necessário especificar os ingredientes 

utilizados na confecção do produto, data de fabricação e 

data de validade. 

Vale ressaltar também a contratação de serviços de 

gestão para o seu negócio. Existem diversas plataformas 

voltadas para o comércio de alimentos que podem ajudar o 

empreendedor a emplacar boas vendas e conseguir clien-

tes, desde apps que auxiliam na contabilidade, nas finan-

ças, até startups que conectam pequenos comerciantes a 

grandes fornecedores.

Leonardo Almeida, CEO da Menu

Como vender alimentos pela internet?
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Jiro Dreams of Sushi
Lançado em 2012 sob a direção de 
David Gelb, o documentário mostra o dia 
a dia de Jiro Ono, um senhor de 85 anos, 
dono do renomado restaurante chamado 
Sukiyabashi Jiro, que tem apenas dez lugares 
e pratos a partir de US$ 300. Apesar de ser 
proprietário de um estabelecimento famoso, 
o grande objetivo do cozinheiro é criar o 
sushi perfeito. Para isso, ele trabalha horas a 
fio todos os dias. Disponível na Netflix. 

INSPIRAÇÃO MADE USA

31% DAS EMPRESAS BRASILEIRAS SE ADAPTARAM 
AO AMBIENTE DIGITAL NA CRISE
Relatório do Facebook, em parceria 

com o Banco Mundial e com a Orga- 

nização para a Cooperação e Desen- 

volvimento Econômico (OCDE), revela 

que 31% das pequenas e médias 

empresas brasileiras se adaptaram à 

crise causada pela Covid-19 ajustando 

o negócio às plataformas digitais. Em 

torno de 45% das empresas que operam no Facebook relataram que pelo 

menos 25% de suas vendas foram realizadas por canais digitais nos últimos 

meses. Sobre o futuro, 43% delas estão otimistas com o negócio. A principal 

preocupação para a maioria (52%) é com o fluxo de caixa. 

Conheça a Let’s Eat, hamburgueria 
de Jundiaí inspirada em conceito de 
restaurante americano com um 
menu diversificado. 

https://youtu.be/XYNdj6ZhWFc

Veja em:
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Garra para empreender
Ex-atleta, Luana Machado teve de superar barreiras para montar academia dos sonhos

Marcos Leodovico*

“Eu sou mulher, preta e pe-
riférica. Cresci na Casa 
Verde Alta, bairro da zona 

norte de São Paulo. Meu pai sempre 
foi autônomo – e isso me inspirou 
bastante a ter meu próprio negó-
cio – e também meu irmão, que 
aos 35 anos começou a empreen-
der na área de TI. Sempre ouvia 
meu pai e meus irmãos dizendo 
que jamais iriam ser funcionários 
de alguém. Só que, diferentemen-
te deles, fui ser atleta. Por muitos 
anos fui da seleção brasileira de 
atletismo e desde os meus seis anos 
gosto de esportes. Comecei com  
o balé, depois fui para capoeira e 
com 15 anos já pensava em fazer fa-
culdade nessa área. Meu mestre de 
capoeira pediu que eu estudasse 
educação física para poder ser pro-
fessora, ter licenciatura e dar aula 
em seu lugar. Naquele tempo não 
tínhamos dinheiro para pagar facul-
dade, mas por meio de uma penei-
ra para esportes de alto rendimento 
consegui uma bolsa e fui convidada 

a compor o time de atletismo. Lem-
bro de me destacar muito rápido e 
isso me fez parar com a capoeira. 
Foi por meio do atletismo que come- 
cei a ter independência financeira e 
me formei. 

Quando estava finalizando o 
curso, uma grande marca esportiva 
me convidou para trabalhar em um 
projeto para combater o sedenta-
rismo. Em 2003 vi minha carreira 
como professora na área ganhar força.  
Com o salário do projeto, minhas 
questões como atleta estavam todas 
resolvidas. A iniciativa deu tão certo 
que durou três anos e de professora 
passei a ser coordenadora. Quando 
acabou, foquei totalmente em me 
classificar para os jogos Pan-Ame-
ricanos de 2007, no Rio de Janeiro. 

No início de 2007, eu tinha a ideia 
de começar a empreender, mas não 
sabia como. Foi quando uma grande 
marca me convidou para integrar 
um projeto que ajudaria corredores 
de rua. Eu basicamente os orientava 
com exercício funcional e dicas para 
as pessoas que treinavam no Parque 

do Ibirapuera. Ao final da iniciativa, 
muitos alunos quiseram continuar 
as consultorias comigo. A partir daí, 
comecei a empreender, dando aulas 
de corrida e consultorias esportivas. 

Em 2013, me formalizei como Mi- 
croempreendedora Individual (MEI), 
pois assim poderia ter uma máquina 
de cartão para facilitar os pagamen-
tos. No ano seguinte, decidi ser mãe, 
encerrei minha carreira nas pistas 
e foquei totalmente em ser personal 
trainer. Mas em 2017 minha catego-
ria deixou de fazer parte do MEI; 
pensei, então, em abrir um estúdio 
na minha casa para dar aulas e 
conseguir cuidar dos meus filhos. 
Meu marido – que na época era 
atleta – decidiu se aposentar após 
disputar as Olimpíadas de 2012 e 
2016. Começamos a ver opções para 
iniciar nosso próprio negócio. Nessa 
época (2018), a onda do crossfit 
chegou forte ao Brasil. Após muitas 
pesquisas, no mesmo ano, descobri-
mos a Feira do Empreendedor do 
Sebrae-SP. Eu e meu marido partici-
pamos de diversos cursos no evento. 

Decidimos montar um espaço 
com crossfit, pilates e dança. Passa-
mos três meses estruturando nosso 
negócio. Um consultor do Sebrae 
nos instruiu a pedir um empréstimo 
no banco. Só que como o banco vai 
emprestar dinheiro para uma mulher 
preta e ainda por cima ex-atleta? 
Estávamos quase desistindo, quando 
descobrimos o Desenvolve SP, que 
foi fundamental. Nós nos enquadrá-
vamos em todos os pré-requisitos e, 
como todo o processo era online, 
não haveria problema. 

Após as análises, um consultor 
do banco agendou para conhecer 
o local, mas o locador decidiu não 
alugar mais para mim – os motivos, 
já sabe, não é? Sem espaço e faltando 
uma semana para a visita do banco, 
fiquei dia e noite procurando outro 
ponto. Por fim achamos, custando 
o dobro e faltando quatro dias para 
a visita do banco. Após a visita, 
a consultoria do Desenvolve SP 
pediu para que toda documentação 
fosse alterada para o endereço; em 
20 dias refizemos tudo e enviamos. 
Passados sete meses do reenvio da 
papelada, meu financiamento foi 
aprovado para a reforma do espaço, 
compra de equipamentos e capital 
de giro. Foi um caminho difícil, mas 
estamos colhendo aos poucos os 
frutos. O Studio Olimpic Shape era 
um sonho que se tornou realidade. 

Tive muito medo de começar a 
empreender. Apesar de, na época, 
estar em uma situação muito tran- 
quila, não consigo ficar parada. 
Amo o que faço, mas precisei sair 
da minha zona de conforto. Minha 
mensagem é para as mulheres 
pretas. Acredite nos seus sonhos, 
porque quando você acredita, tudo 
se transforma. Precisamos pensar 
em conjunto; devolva toda ajuda 
que você teve para as pessoas. Faça 
o certo e não passe por cima de 
ninguém. Acredite e construa.” 

*Estagiário sob supervisão dos editores

Luana Machado: “Foi um 
caminho difícil, mas estamos 
colhendo os frutos”


