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Economia

Milhares de pequenas indústrias
podem fechar nos próximos 3 meses
ara 66% dos entrevistados, número
que se repete pelo segundo mês
consecutivo, a crise está prejudicando seus negócios e colocando o futuro da
empresa em risco.
Os donos e sócios desse grupo de empresas foram questionados se há risco real
de fechamento nos próximos três meses.
Esse resultado, projetado para o total de
empresas da categoria, revela que 16%
das micro e pequenas indústrias do Estado
de São Paulo podem fechar as portas no
próximo trimestre, ou seja, 46 mil MPIs
que podem fechar até agosto. Tal fato
pode ocasionar um número alarmante de
cortes de vagas de emprego, cerca de 230
mil demissões.
Após os resultados da pesquisa referente ao mês de abril, que revelou que
66% das MPIs corriam o risco de fechar,
representantes de cerca de 70% das micro
e pequenas indústrias do Brasil, capitaneadas pelo Simpi, participaram de uma
reunião de trabalho com o governador
Geraldo Alckmin, na qual se discutiream
temas e políticas públicas em defesa das
MPIs de todo o país. Para o presidente do
Simpi, Joseph Couri, “se medidas emergenciais não forem tomadas, será a maior
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Divulgação

A 27° rodada do Indicador de atividade da micro e pequena indústria, encomendada pelo Sindicato da
Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi) ao Datafolha, aponta que o atual quadro econômico do
país continua colocando em risco a sobrevivência das MPIs

Flavio Amary (*)

Tramitam na Câmara
Municipal pelo menos
seis projetos referentes
à adoção de telhados
e fachadas verdes em
edificações prontas ou
a construir. E há outros
dessa natureza em
várias cidades do Estado
uando viáveis técnica
e economicamente,
essas instalações propiciam redução do consumo
de energia, melhoria do microclima e do conforto térmico,
retenção da água da chuva e
embelezamento da cidade.
O Secovi-SP é favorável a
medidas que proporcionem
maior qualidade de vida. Porém, defende que, mediante
efetivas condições técnicas, a
adoção de telhados ou fachadas verdes não seja obrigatória
e, ainda, que seja estimulada
por consistentes incentivos
fiscais.
Em 2014, quando surgiu
projeto obrigando telhados
brancos, apoiamos parecer do
Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS)
que demonstrou os aspectos
negativos da medida, em especial para a saúde da população.
E em outro parecer - sobre
Projeto de Lei nº 1.703/2011
(telhados verdes) -, definiu:
“Dependendo do projeto e
da localização geográfica, o
uso de tetos verdes - cuja
eficiência térmica depende
da massa e da quantidade de
água que evapora em um dia
- pode não oferecer melhorias
significativas”.
A análise do CBCS - com
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Pesquisa revelou que 66% das MPIs correm o risco de fechar.

destruição do mercado interno já vista na
história do país”.
A pesquisa do Indicador de Atividade da
Micro e Pequena Indústria de São Paulo,
foi realizada entre 13 e 27 de maio com
310 micro e pequenas indústrias paulistas.

São consideradas micros as indústrias
que empregam até nove funcionários, e
pequenas, de 10 a 50 trabalhadores registrados. A íntegra das 27 pesquisas estão
disponíveis no site da entidade (www.
simpi.org.br).

Divulgação

Mercado financeiro prevê inflação de 8,79% este ano
A projeção de analistas do mercado
financeiro para a inflação subiu pela nona
semana seguida. Desta vez, a estimativa para o IPCA passou de 8,46% para
8,79%, este ano. Para 2016, a estimativa
continua 5,50%. As estimativas são do
boletim Focus, do Banco Central (BC)
com base em projeções de instituições
financeiras para os principais indicadores da economia.
A expectativa de mais inflação veio
depois da divulgação do IPCA pelo
IBGE, na última semana. O índice em
maio ficou acima da expectativa do

A viabilidade de telhados
e fachadas verdes

A produção industrial deverá ter uma
queda de 3,2%, este ano.

mercado financeiro, que previa 0,55%. No
mês passado, o IPCA ficou em 0,74%. A
inflação acumulada em 12 meses chegou

a 8,47%, a maior desde dezembro de
2003, quando registrou 9,3%. O próprio
BC reconhece que não deve entregar a
inflação na meta este ano, ao projetar o
IPCA em 7,9%.
A expectativa das instituições financeiras para a retração da economia, este
ano, passou de 1,30% para 1,35%. Na
avaliação do mercado financeiro, a produção industrial deve ter uma queda de
3,2%, este ano e crescimento de 1,6%,
em 2016. A projeção para a cotação do
dólar continua R$ 3,20, ao final de 2015,
e R$ 3,30, no fim de 2016 (ABr).

a qual concordamos e que, a
nosso ver, também se aplica
às fachadas verdes -, destaca
pontos importantes: a cadeia
de fornecedores de tetos
verdes no País é ainda incipiente e o reduzido número
de profissionais especializados inflacionaria os custos do
serviço; se mal-instalados, há
infiltração, ocasionando problemas cardiorrespiratórios
pela proliferação de fungos
e muitos outros males; são
necessários projetos e construções especiais que oneram
o custo da obra.
E mais: a impermeabilização da laje de cobertura tem
vida útil inferior em relação
aos telhados convencionais
e exige manutenção especializada; as elevadas despesas
com instalação, manutenção
e desmontagem poderão não
ser suportados pelos cidadãos;
na maioria dos edifícios residenciais a área de teto é pequena, o que reduz os índices
de benefícios para a cidade;
não existem normas técnicas
referentes à segurança dos
profissionais responsáveis
pela manutenção e aos direitos
do consumidor.
Em que pese a boa intenção
de nossos legisladores, nem
tudo o que o papel aceita a
realidade admite. Assim, não
obrigatoriedade e incentivos
fiscais são fundamentais. E
alertamos: edifícios prontos
só devem instalar telhados ou
fachadas verdes após cuidadosa análise técnica para impedir
riscos estruturais e garantir a
impermeabilização.
(*) - É vice-presidente do Interior do
Secovi-SP, o Sindicato da Habitação.

Inadimplência do consumidor tem a maior alta do ano
O Indicador Serasa Experian de
Inadimplência do Consumidor registrou,
em maio de 2015, o maior crescimento
mensal do ano, com alta de 4,8% em
relação a abril. As variações mensais dos
meses anteriores foram: abril (1,8%);
março (0,2%); fevereiro (-0,9%) e janei-

ro (4,1%). Na relação interanual – maio
de 2015 x maio de 2014 – o indicador
cresceu 14,9%. Nos primeiros cinco
meses do ano, o indicador também subiu
14,9%, na comparação com o mesmo
período do ano anterior.
Segundo os economistas da Serasa

Experian, a elevação das taxas de desemprego, o peso da inflação mais alta
no bolso do consumidor e os juros cada
vez maiores incidentes sobre as dívidas
estão dificultando a situação financeira
do consumidor, impulsionando para
cima os níveis de inadimplência.

Na decomposição do indicador, as dívidas com os bancos foram as principais
responsáveis pela alta do indicador em
maio, com aumento de 5,5% e contribuição de 2,6 p.p. Já a inadimplência
não bancária (junto aos cartões de
crédito, financeiras, lojas em geral e

prestadoras de serviços como telefonia
e fornecimento de energia elétrica,
água etc.) apresentou alta de 4,9% e
contribuição de 2,3 p. p. em maio/15.
Por fim, os protestos e os cheques sem
fundos registraram alta de 6,9% e queda
de 2,1%, respectivamente.

mais rápido os mais de 1.800 metros ladeira acima. Outras informações
em (www.laticastelli.com).

J - Black Friday

A - Feijoada Vegetariana
No próximo dia 5 de julho, a Aldeia Rosa Dourada promove uma Feijoada
Vegetariana beneficente (R$ 40,00 na compra antecipada e R$ 50 no
dia), com a assinatura do chef Irineu Deliberalli. O prato será preparado
e servido no restaurante Giallo, localizado nas dependências do hotel
TRYP Higienópolis (Rua Maranhão, 371). A entidade tem como filosofia
a difusão do Xamanismo e do autoconhecimento, baseado na integração
e respeito à Natureza e a Mãe Terra. Também, a Aldeia tem como intuito
apoiar ações assistenciais de tribos e aldeias indígenas brasileiras. Mais
informações tel. 3665-8200 ou (aeb.higienopolis@tryphotels.com.br).

B - Debate Sobre Terceirização
O Conselho Federal de Contabilidade e a Academia Brasileira de Ciências
Contábeis promovem, nesta quinta-feira (18), a 13ª edição do projeto
Quintas do Saber. Desta vez, o evento contará com a participação do
ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, e o assunto será os
impactos da possível aprovação do projeto da terceirização na economia
do País. O debate será mediado pelo professor da FGV, Nelson Machado,
ex-ministro da Previdência. O evento, aberto ao público, objetiva promover a discussão de temas relevantes para a sociedade e, em especial,
para os profissionais da contabilidade. Inscrições em (www.cfc.org.br/
sites/quintas).

C - Hora do Varejo
Já estão abertas as inscrições gratuitas para as mesas-redondas e painéis
do Congresso Brasileiro do Varejo, que será realizado de 8 a 10 de julho,
em Porto Alegre. O Congresso acontece em paralelo com a 3ª Febravar,
Feira Brasileira do Varejo, que contará com mais de 40 expositores em
69 estandes em uma área de dois mil metros quadrados e vai apresentar
as principais novidades, tendências e tecnologias para o setor. A expectativa deste ano é reunir um público de 6 mil visitantes, com a projeção
de obter um aumento de 72% na geração de negócios em relação ao
ano anterior. Mais infomações e inscrições tel. (51) 3025.8300 ou (www.
febravar.com.br).

D - Microscopia de Força Atômica
O Laboratório de Filmes Finos do Instituto de Física da USP inicia,
em agosto, o curso de Microscopia de Força Atômica e Tunelamento,
com duração de quatro meses. Com 12 vagas, o curso é gratuito. Os
interessados devem ter formação nas áreas de Ciências Exatas ou
Biomédicas e matricular-se como aluno especial entre os dias 13 e 17
de julho. A microscopia de força atômica não envolve lentes e permite
diferentes modos de operação para obtenção de imagens. É utilizada
para caracterizar morfologicamente materiais, com precisão em escala
micro, nano ou subnano. Mais informações tel. 3091-6901 (fap01.if.usp.
br/~lff/curso.html).

E - Educação do Campo
De 27 a 30 de outubro acontece no Campus São Carlos da UFSCar o III
Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação do Campo,
V Jornada de Educação Especial no Campo e XIII Jornada do Histedbr.
O evento tem como tema “Educação do campo: história, desafios e
perspectivas atuais”. O objetivo é criar espaços para que pesquisadores,

professores, estudantes, comunidade escolar e membros de organizações
sociais do campo, entre outros, possam socializar as práticas e pesquisas
em Educação do campo e história da educação desenvolvidas no Estado
de São Paulo e outras regiões do Brasil. Mais informações podem ser
obtidas no site (www.semgepec.ufscar.br).

F - Moda em Tecidos
Entre os próximos dias 21 a 23, no São Paulo Expo, acontece o Salão
Moda Brasil, local em que a Salotex vai seguir trabalhando para garantir
a seus clientes confeccionistas, muito especialmente os fabricantes de
moda fitness, íntima, praia e casual, tecidos capazes de contribuir para
que deem vasão e excedam em criatividade e bom gosto (www.salaomodabrasil.com.br). São novos tecidos, no território da “tecnologia de
vestir”, que colaboram para que os confeccionistas ofereçam aos clientes
lojistas e consumidores, produtos exclusivos e únicos. O compromisso
é sempre o mesmo: produção de qualidade e que agregue valor a toda
cadeia da moda, com tecidos que garantam personalidade e estilo às
peças finais. Saiba mais em (www.salotex.com.br).

G - Tênis no Broa
A cidade de Itirapina vai receber o 1º Open de Tênis Broa Golf Resort, nos
dias 15, 16, 22 e 23 de agosto. O evento reunirá tenistas das categorias
infanto juvenil, adulto (feminino e masculino) de 19 a 45 anos e adulto
acima de 46 anos. Contará com camisetas personalizadas, entrega de
troféus e sorteio de brindes. Para a prática do esporte, o Broa oferece
sete quadras de tênis de piso lisonda com refletores e apresentam a
estrutura essencial para garantir um bom desempenho do praticante.
O resort é destino ideal de praticantes de esportes. É opção para os
que se aventuram nas águas da represa do Broa, no campo de golfe ou
ainda nas quadras de tênis. Mais informações tel. (14) 99719.3339 ou
(peninhatennisschool@hotmail.com).

H - Exposição Japonesa
A Praça de Eventos do Continental Shopping entra no clima do Oriente e
apresenta, até o próximo dia 28, a Exposição Japonesa em comemoração
aos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. No local, ambiente
totalmente decorado com características da tradição japonesa, há leques,
lanternas, portal, painéis culturais, além de personagens com trajes
típicos e outros elementos. Um destaque da atração é a exposição de
Kimonos, espadas, capacetes de samurais e bonecas centenárias. Também, oficinas de Ikebana, Origami, Shodô, Sumiê e Mangá. O festival
traz ainda profissionais de shiatsu para os visitantes que estiverem em
busca de relaxamento e bem-estar.

I - Corrida de Barris
Os visitantes que estiverem em Montalcino, na Toscana, no dia 30 de
agosto terão a oportunidade de acompanhar a Bravio delle Botti, tradicional corrida de barris. Localizado nas redondezas de Siena, em Termas
de Rapolano, o hotel Laticastelli oferece uma localização privilegiada
para quem quer aproveitar o melhor do evento, que revela a paixão e
o orgulho dos italianos pela bebida, produzida no país desde 1.200 a.C.
Após as badaladas do sino da igreja matriz, oito pares de atletas, representando os oitos bairros de Montalcino, começam a rolar os barris de
vinho de 80 quilos por suas ruas de pedra. Ganha a dupla que percorrer

Começa amanhã (17) a capacitação gratuita para lojas virtuais interessadas em participar do programa Black Friday Legal 2015, da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico. O objetivo é mostrar às empresas
como tirar o melhor proveito da data promocional de novembro e adaptar seu negócio online à legislação brasileira. Serão abordados temas
como planejamento, logística, aspectos legais, Código de Ética do BFL,
meios de pagamento e marketing digital. O workshop acontece das 9h
às 12h no Auditório do Colégio Notarial do Brasil. Para participar basta
inscrever-se no site (www.camara-e.net/blackfriday).

K - Comércio com a Colombia
A Procolombia, organização governamental com o objetivo de promover
o turismo, as exportações e os investimentos da Colômbia, destaca o
aumento das relações comerciais entre Brasil e Colômbia nos últimos
cinco anos. O total das exportações da Colômbia para o Brasil subiu
de US$ 993 milhões em 2010, para US$ 1,622 milhões em 2014, o
que representou um aumento de 63%. Desconsiderando os minérios,
as exportações do país aumentaram de US$ 606,2 milhões em 2010,
para US$ 869,1 milhões em 2014, um crescimento de 43%. O setor
de confecções foi um dos que mais avançaram, com crescimento de
130%. Cosméticos e produtos de higiene pessoal também tiveram
aumento de 11%.

L - Escalando Vulcões
O hotel-boutique Tierra Atacama, em San Pedro do Atacama, centro de
exploração do deserto, oferece a chance de viver uma experiência única:
escalar os vulcões Toco e Láscar, este o mais ativo do Chile. A jornada
até o cume do Toco começa com uma viagem de carro de 1h30, do hotel
até o início da trilha, a 4.800 metros de altitude. Lá, os participantes
têm pela frente 850 metros de subida íngreme, em terreno arenoso.
Do topo, uma visão espetacular dos Altiplanos Bolivianos e do Salar
do Atacama, com suas lagoas paradisíacas. O passeio, que leva de 5 a 7
horas, conta com parada para o lanche e é considerado de nível difícil.
Outras informações no site (www.tierrahotels.com).

M -Graduação em TI
A Faculdade de Tecnologia do Colégio Bandeirantes, abre inscrições
para as novas turmas dos cursos de graduação, cujas aulas terão início
no segundo semestre. Os interessados podem se inscrever até sextafeira (19). Os três cursos oferecidos são: Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Contam com: Escritório de projetos; Aulas de inglês; Apoio para certificações; e Programa
H, ambiente que simula os desafios e dificuldades de um ambiente real
de uma empresa. A instituição oferece bolsas de estudos que variam de
20% a 100%. A inscrição é gratuita e os interessados devem se inscrever
no site da BandTec. Saiba mais em (www.bandtec.com.br).

N - Moda e Tecnologia
A tecnologia no mundo atual está em todo lugar e a moda,como grande
influenciador de tendências, não pode ficar para trás. Por isso, a Faculdade Santa Marcelina, referência no ensino na área, lança o curso de
férias Marketing Digital para Moda. Programado para o período de 13 a
24 de julho, tem como principal meta mostrar aos alunos a importância
da interação entre moda e tecnologia. Conta com a coordenação da
professora e doutora em artes Patrícia Sant’Anna. No conteúdo, estão
as disciplinas de Marketing Digital, Web Desig e conceitos de construção
de sites, blog, publicidade na web, redes sociais para moda. Inscrições
e mais informações tel. 3824-5800 ou (www.fasm.edu.br).

