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Em cinco anos, a abertura de
empresas quase triplicou na
cidade de Campinas. No ano
de 2006, foram abertos 3.769
estabelecimentos que estão
ativos. Em 2010, o volume foi
de 10.748 firmas. Cadastro da
Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp) mostra
que, no período de cinco
anos, foram registradas
30.981 empresas. O cresci-
mento econômico do municí-
pio e a oportunidade de ter o
próprio negócio são fatores re-
levantes para que os em-
preendedores decidam apos-
tar em uma atividade.

As informações da Jucesp
mostraram que, das 30.981
empresas abertas entre 2006
e 2010, 2.444 eram de peque-
no porte; 23.631 eram mi-
croempresas; e 4.906 estabele-
cimentos tinham tamanho
classificado como normal pe-
lo órgão. Segundo a Jucesp,
no enquadramento jurídico
da configuração foram aber-
tos 23 consórcios, 31 coopera-
tivas, 16.269 empresas com
um titular como proprietário,
três sociedades estrangeiras,
14.571 sociedades limitadas,
83 sociedades por ações e um
na categoria outro.

Conforme o cadastro do ór-
gão, 6.836 negócios foram dis-
solvidos nos últimos cinco

anos. A maioria era de mi-
croempresas. As informações
da Junta Comercial aponta-
ram que 5.005 empresas
eram micro. Outras 577 ativi-
dades tinham porte médio e
1.251 eram de um tamanho
considerado normal pelos pa-
drões do órgão. Quanto à
constituição jurídica, seis
eram consórcios; uma coope-
rativa; 3.172 eram empresá-
rios; 3.267 eram sociedades li-
mitada; 29 sociedade por
ações; e um outro segmento.

Os empreendedores que
apostaram em um negócio
no ano passado garantiram
que a economia favorável e o

mercado interno em alta aju-
dam quem está começando
uma empresa. “Eu e minha
mulher decidimos abrir um
negócio próprio depois de
muitos anos trabalhando pa-
ra outras pessoas. Juntamos
todas as nossas economias e
fizemos um empréstimo ban-
cário. Valeu a pena. Quase
um ano depois de abrir a em-
presa, a nossa lojinha está in-
do muito bem”, comemorou
o microempresário Mário Sil-
va. Ele e a mulher comer-
cializam roupa em um peque-
no estabelecimento construí-
do ao lado da casa em que
moram na periferia da cida-

de. Silva lamentou apenas a
burocracia para abrir a em-
presa. “São muitos papéis e
órgãos a percorrer”, disse.

Tendência
Os sócios Marcelo Camargo
Ramalho e Daniel Alves de
Souza Mourão decidiram no
ano passado injetar recursos
em uma nova modalidade de
negócios. “Nós alugamos es-
paço para empresas se estru-
turarem ou realizarem reu-
niões de negócios. Trouxe-
mos o conceito de outros paí-
ses e aplicamos à realidade de
Campinas”, comentou Mou-
rão. Eles apostaram em um

endereço sofisticado: a Rua
Antonio Lapa, no Cambuí.
“Nós alugamos uma área de
280 metros quadrados na
qual oferecemos toda a in-
fraestrutura para as empre-
sas. Nós temos também servi-
ço de limpeza, recepcionista e
telefonista”, afirmou. O custo
é de R$ 900,00 para as empre-
sas que desejam espaços re-
servados e R$ 30,00 para área
de reunião de negócios para
uso durante uma hora. “Nós
estamos investindo quase R$
100 mil na 2Work”, disse.

Sonho
O vendedor Francisco Carlos

Barro vai inaugurar em breve
um empório. O sonho da fa-
mília de ter um negócio pró-
prio ganha forma e cores no
estabelecimento que está sen-
do instalado no Distrito de Ba-
rão Geraldo. “O estabeleci-
mento terá serviços diferencia-
dos. O foco será comercializar
vinhos, massas, queijos e igua-
rias. Queremos um ambiente
bem aconchegante”, afirmou.
Ele contou que sempre traba-
lhou com vendas, e decidiu
agora ter uma atividade na
qual ele fosse o patrão. “Será
um comércio de família. Esta-
mos começando bem com o
pé no chão”, disse.
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Do primeiro dia de janeiro até
ontem, só as aplicações em
renda fixa deram lucro aos in-
vestidores. Com perspectiva
de alta no juro para conter a
inflação, 2011 configura-se co-
mo o ano dos investimentos
conservadores, dizem especia-
listas em finanças pessoais.

O topo do ranking das me-
lhores rentabilidades do ano
está com o IGP-M (1,80%), se-
guido pela caderneta de pou-
pança (1,78%) e os fundos de
renda fixa (1,49%). As três últi-
mas posições da mesma lista-
gem estão com o dólar comer-
cial (0,06%), Bovespa (-2,77%)
e ouro (-4,39%).

Olhando o desempenho
dos mesmos investimentos so-
mente em fevereiro, o ouro
mostra resultado oposto ao
do obtido no ano e ocupa o
primeiro lugar no ranking

com alta de 5,52%. “Isso ocor-
reu sobretudo pelas turbulên-
cias nos países árabes. A cota-
ção do ouro é muito impacta-
da por movimentos exter-
nos”, explica o professor
Eduardo Paiva, da Fundação
Instituto de Pesquisas Contá-
beis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi).

Ainda de acordo com o ran-
king do mês de fevereiro, a Bo-
vespa aparece em segundo lu-
gar, com alta de 1,22%. De to-
da a alta obtida no mês,
0,72% foram registrados na
sessão de ontem da Bolsa. Na
terceira posição mensal está o
IGP-M (1,00%). O dólar co-
mercial mantém-se na última

posição com recuo de 0,54%.
Para especialistas em inves-

timentos, a tendência é de o
cenário visto no ranking
anual (e que tem a renda fixa
como líder em rentabilidade)
ser mantido até, pelo menos,
o mês de junho.

Fábio Colombo, adminis-
trador de investimentos, lem-

bra inclusive que o mercado
já começou a rever para baixo
as projeções para o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro
neste ano, o que deve ter refle-
xo principalmente no desem-
penho dos investimentos em
ações

Leandro Pires, da Walpires
Corretora, pondera, no entan-
to, que há papéis com boas
perspectivas de alta. “O setor
financeiro é um dos que tem
chance de subir bem ainda
neste ano”, sugere. Ele indica
que o investidor diversifique a
carteira para ter bons rendi-
mentos e que não se apegue
apenas aos resultados das
aplicações no passado. “Sugi-
ro uma diversificação entre o
Tesouro Direto e ações”, diz.
Para os mais leigos, ele reco-
menda a aplicação de apenas
10% dos recursos em ações e
o resto nos títulos do Tesouro
Direto.

Paiva, da Fipecafi, sugere
investimento nos fundos DI.
“Porque são pós-fixados e vão
precificar as futuras altas da
taxa Selic”, explica. Para Co-
lombo outro bom negócio
são os títulos indexados à va-
riação do IGP-M que “manti-
veram excelente retorno e são
opções para diversificação de
portfólio, porque estão ren-
dendo na faixa de 5,5% ao
ano, mais variação do IGPM.”
(Da Agência Estado)

Para especialistas em finanças pessoais, perspectiva de alta nos juros faz de 2011 o ano das apostas conservadoras

1.641

Arede varejista
Magazine Luiza
ingressou ontem

com pedido de oferta
pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês). A
abertura de capital da rede
é uma das mais
aguardadas pelo mercado
e havia sido adiada pela
empresa por conta do
agravamento da crise
financeira, em 2008. A
companhia pretende usar
os recursos captados na
oferta, ainda sem data
definida, para investir em
abertura e reforma de lojas
e aquisições de empresas
do setor de varejo e de
comércio eletrônico, além
de reforçar o capital de
giro. A operação inclui a
venda de parte das ações
que pertencem aos atuais
sócios, entre eles o fundo
Capital International, a
fundadora da companhia,
Luiza Trajano, e a atual
presidente, Luiza Helena
Trajano. (AE)

O NÚMERO

Abertura de empresas
triplica em Campinas

Rede de lojas
pede abertura
de capital

5,52

IMPOSTO DE RENDA

Total passou de 3.769 em 2006 para 10.748 em 2010, de acordo com dados da Jucesp

Crise árabe faz ouro liderar ranking de investimentos

Luciana Toso, recepcionista da 2Work, empresa que aposta numa nova modalidade de negócios: o aluguel de espaço para companhias se estruturarem ou realizarem reuniões
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Receita espera 480 mil
declarações na região, diz
Walmir Thomaz. PÁGINA B2

Gustavo Tilio/Especial para a AAN

Cenário favorável faz
com que mais pessoas
queiram ser patrão

Stan Honda/France Press

Operador da Bolsa de Nova York: turbulência nos países árabes impactou a cotação mundial do ouro
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