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Recorde - número de empresas fechadas em Catanduva é o maior em 18 anos

O número de empresas fechadas em Catanduva, 
no ano passado, é o maior dos últimos 18 anos. Fo-
ram 548 estabelecimentos que encerraram as ativi-
dades em 12 meses. Uma média de 1,5 a cada dia. O 
levantamento foi feito com base nos dados da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

Atualmente, Catanduva conta com 14.740 em-
presas. Entre os setores que tiveram baixas no ano 
passado estão: o comércio de bebidas, serviço de 
limpeza e conservação, de alimentação, oficinas e 
clínicas médicas.

As microempresas seguem em disparado no nú-
mero de fechamentos, com 473 registros em 2017. 
Na sequência, estão as de porte normal, com 40 dis-
soluções e as de pequeno porte, com 35 registros no 
ano.

Os dados da Juscesp mostram que, desde 2014, 
o número de empresas que encerraram as ativida-
des vem crescendo. Na época, eram 334 registros de 
fechamento. Em 2015, foram 415 e em 2016, foram 
541 estabelecimentos que foram encerrados.

Os números, que ainda são reflexo da crise finan-
ceira que afetou todo o País, são bem diferentes dos 
vistos no ano 2000. Em percentual, essa distinção 
chega a 495%. Para se ter uma idéia, foram 95 em-
presas fechadas em Catanduva. Número que só não 
foi o menor dos últimos 18 anos porque, em 2001, 
foram 92 estabelecimentos que fecharam.

Assim como o visto atualmente, naquela época, 

Indústria alimentícia registra 
queda nas demissões

também eram as microempresas que lideraram os 
fechamentos, só que em número bem reduzido (75 
registros). Na sequência, estavam os estabelecimen-
tos de porte normal (12) e em terceiro as de pequeno 
porte (5).

Sindicalista elenca erros
O secretário geral do Sindicato da Alimentação 

de Catanduva e região (Sinal), Marcelo dos Santos 
Araújo, enumera os fatores que contribuem para que 
as empresas sejam fechadas até dois anos depois de 
sua abertura.

1. Planejamento: os pequenos empresários 
não fazem pesquisa de mercado. Abrem seu próprio 
negócio sem a noção de como lidar com o mercado e 
concorrentes.

2. Capital de giro: a maioria das empresas 
não tem capital de giro. Na primeira dificuldade, re-
corre aos bancos, onde os juros são altos, e depois 
não tem como repassar isso no seu produto; sendo 
assim, perde vendas, atrasando o pagamento de 
impostos e, como conseqüência, FGTS, INSS e até 
salários.

3. Conhecimento: falta de experiência na 
área de atuação. Existem empresas que não men-
suram nem seu lucro; ‘trabalha no olho’, como diz 
o ditado popular. Se não conhecem os ganhos, não 
procuram se informar como está a saúde financeira 
da empresa. É preciso pedir o auxílio de uma consul-
toria da avaliar tudo isso.

“Empresas mais antiga fecharam por falta de 
investimento na área da tecnologia. Atualmente, 
muitas empresas trocaram a mão-de-obra por 
máquinas e equipamentos. Sabemos que manter 
um trabalhador gera um custo alto, devido aos en-
cargos. Além disso, há empresas que não medem a 
ociosidade de sua mão-de-obra, gerando um custo 
muito alto, o qual não consegue repassar para o 
produto. Com isso, seu endividamento só aumen-
ta”, explica Araújo.

Há, também, outros fatores, como: falta de 
gestão, concorrência, má localização da empresa, 
alta carga tributária, baixo lucro, falta de cliente, 
problema com sócios, problema com familiares, 
maus pagadores, entre outros. 

“Na base de atuação do Sindicato, uma empre-
sa de produção de palmitos encerrou suas ativida-
des, mudando-se para outra localidade”, diz.

E o que isso gera aos trabalhadores? Araújo 
afirma que as empresas estão reestruturando seu 
quadro de funcionários, mandando embora aque-
les com salários altos, colocando mão-de-obra 
mais barata.

“Existem casos de empresas que fecham e não 
pagam as verbas dos trabalhadores, como atraso 
em férias, salário e ticket alimentação. Há outras 
que se encontram em dificuldades financeiras e, 
devido à situação, não depositam FGTS e recolhem 
INSS com atraso”, finaliza.
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Sindicato inicia 2018 com novo convênio para os associados

O Sindicato da Alimentação de Catanduva e região 
(Sinal) inicia 2018 com novidades para seus associados.

A partir de agora, os associados que moram em Ta-
bapuã poderão freqüentar o salão do cabeleireiro Flo-

‘Que Brasil você quer para o futuro’? Essa é a per-
gunta que a Rede Globo quer que você responda em 
um vídeo de 15 segundos. Para gravá-lo, você precisa 
procurar o lugar mais conhecido e bonito da sua cida-
de.

Observando as explicações de como fazer o vídeo, 
eu me questionei: afinal, o que querem com isso? 
Apenas mensagens de esperança por um País melhor? 
Mensagens que mostram que, apesar dos pesares, o 
brasileiro ainda é alegre e sorridente e transparece 
que tudo vai bem, obrigada?

Minha vontade era de procurar o lugar mais feio 
e abandonado da minha cidade e dizer que eu espero 
que os problemas sejam resolvidos. Que a ponte arras-
tada pela chuva seja arrumada. Que o asfalto seja de 
qualidade e que não haja mais buracos, que acabam 
com os veículos. Que não haja filas em postos de saúde 
e hospitais. Que não faltem remédios. Que a educação 
seja de qualidade, independente do bairro ou da men-
salidade. Que haja emprego para os pais de família e, 
também, para os jovens que estão ingressando no 
mercado de trabalho. Que o transporte público seja de 
excelência e a segurança, primordial.

Estou querendo demais? Claro que não! Nada dis-
so é feito de graça. Nenhum governante administra 
uma cidade (ou o País) de favor aos seus moradores. 
Pagamos impostos. E muitos! E altos! Abusivos! Po-
rém, obviamente, esse vídeo não seria exibido. Mos-

2 3

trar problemas pra quê?
Quero o brasileiro menos alienado, que se interes-

se pela vida do País, que cobre seus direitos e cumpra 
seus deveres. De nada adianta ser patriota na hora da 
Copa do Mundo. Para que cantar o Hino Nacional com 
tanto fervor somente quando o assunto é futebol? 

Devemos ser patriotas todos os dias. E reforçar 
isso nas urnas. Olhe para todos os problemas que você 
enfrenta. Como está sua cidade? Não está na hora de 
votar com responsabilidade? O momento é de ‘rebel-
dia’, de mostrar que promessas falsas não enganam e 
que uma cesta básica ou um tanque de combustível 
não compram voto.

Esse é o BRASIL que os brasileiros NECESSITAM 
para um futuro melhor, menos escandaloso e infecta-
do com tanta sujeira e corrupção.

Que Brasil você quer para o futuro?

risvaldo de Almeida Rocha, obtendo desconto especial.
Com a parceria firmada entre o Sindicato e o pro-

fissional, quem tiver a carteirinha de sócio terá 50% de 
desconto no corte de cabelo, sendo feminino ou mas-

culino.
O salão está localizado na Rua Doutor Artur Orten-

blad, 1.379, Centro, Tabapuã. Telefone: (17) 9-9133-
4685.

Excesso de feriados em 2018 deve gerar prejuízos 
Os feriados de 2018 serão prolongados (sem 

contar Copa do Mundo e também as Eleições) e 
prometem exigir planejamento redobrado. Ao todo, 
serão nove feriados e três pontos facultativos, que 
resultarão em 16 dias a menos no calendário útil 
do ano. A previsão de perda no comércio é de R$ 22 
bilhões e na indústria chegarem a 66,6 bilhões de 
reais.

Feriados que caem em dias úteis exigem do 
empresário muito mais jogo de cintura na hora de 
ajustar processos. Então, para evitar quebra de pro-
cessos e cumprimento de prazos, caso a decisão seja 
que o funcionário permaneça trabalhando, é preciso 
calcular as horas extras. O acréscimo de 100% no va-
lor total da hora em casos de domingos ou feriados.

Como estar preparado?
1. Avalie projeções futuras de compra e progra-

me-se
Fazer compras planejadas pode resultar em des-

contos com os fornecedores e também evita atrasos 
em entregas devido à diminuição dos dias úteis. 
Compras antecipadas também fazem com que você 
ganhe tempo caso seja necessário procurar outro 

fornecedor.

2. Faça estoque
Conheça seu público para prever seu consumo em 

feriados, assim poderá calcular o tempo que poderá ficar 
sem depender dos fornecedores.

3. Aumente a produtividade de sua equipe
Os setores da empresa precisam estar preparados 

para aumentar as demandas em sazonalidades. Afinal, é 
necessário vencê-las e manter os prazos de entrega. Não 
se esqueça de enfatizar para a equipe que a qualidade do 
produto deve manter-se a mesma.

4. Comunique seus clientes
A comunicação é fundamental neste momento. Sa-

ber se o seu empreendimento estará aberto para atendê-
-lo ou fechado no caso de dúvidas pode antecipar deci-
sões de compra. Mantenha seu cliente tranquilizado que, 
independente dos feriados, suas entregas estarão em dia 
com a mesma qualidade que ele deseja.

Lista dos feriados nacionais de 2018
- 30 de dezembro a 1º de janeiro (sábado a segunda): 

Confraternização Universal é dia 1º
- 30, 31 de março e 1º de abril (sexta a domin-

go): Paixão de Cristo é dia 30
- 21 de abril (sábado): Tiradentes.
- 28 de abril a 1º de maio (sábado a terça): Dia 

Mundial do Trabalho é dia 1º
- 7, 8 e 9 de setembro (sexta a domingo): Inde-

pendência do Brasil é dia 7
- 12 , 13 e 14 de outubro (sexta a domingo): Nos-

sa Senhora Aparecida é dia 12
- 2, 3 e 4 de novembro (sexta a domingo): Fina-

dos é dia 2
- 15 a 18 de novembro (quinta a domingo): Pro-

clamação da República é dia 15
- 22 a 25 de dezembro (sábado a terça): Natal é 

dia 25
Ponto facultativo
- 10 a 14 de fevereiro (sábado a quarta): Carna-

val é ponto facultativo o dia inteiro na segunda e na 
terça-feira, e até as 14h na quarta-feira.

- 31 de maio a 3 de junho (quinta a domingo): 
Corpus Christi dia 31.

- 28 de outubro (domingo): Dia do Servidor Pú-
blico.
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Eleições para escolha de novos governantes. 
Copa do Mundo na Rússia. Reforma Trabalhista. 
Inflação. Esses são alguns dos itens que devem 
influenciar as negociações e a geração de em-
prego em 2018.

A expectativa é do líder sindical Sérgio Uri-
ze, presidente do Sindicato da Alimentação de 
Catanduva e região (Sinal).

De acordo com ele, ‘maquiar’ a inflação ofi-
cial do País continuará como estratégia do go-
verno de Michel Temer; uma forma de ajudar os 
empresários e obter vantagens em expressivas 
votações na Câmara e Senado.

“Os baixos números da inflação influenciam, 
diretamente, nas negociações. Os patrões se 
apegam a esses índices e a discussão de reajuste 
salarial trava, porque sabemos que os trabalha-
dores têm perdido muito mais, com os altos im-
postos e preços praticados atualmente”, afirma.

Reportagem publicada pelo portal Uol, dia 

Líder sindical fala sobre expectativas para 2018 Demissões na indústria alimentícia diminuem em um ano
Dois mil e dezoito começou com uma boa notícia: a 

quantidade de demissões diminuiu na indústria alimen-
tícia no período de um ano. Isso é o que aponta o número 
de homologações realizadas pelo Sindicato da Alimenta-
ção de Catanduva e região (Sinal).

De janeiro a dezembro de 2017, as empresas do se-
tor de alimentação demitiram 662 trabalhadores, uma 
média de 55,1 por mês. No mesmo período de 2016, 722 
postos de trabalho foram extintos, ou seja, 60,1 por mês.

Em 2016, entre os setores que mais demitiram estão: 
Usinas de Açúcar (368 pessoas desligamentos), indústria 
de Suco (94 demissões) e Panificadoras e Confeitarias (75 
postos extintos).

No ano passado, as Usinas de Açúcar, mais uma vez, 
lideraram o ranking, com 237 demissões, seguida do se-
tor de Massas Alimentícias, 160, e Padarias e Confeitarias, 
76.

De acordo com o secretário geral do Sindicato, Mar-
celo dos Santos Araújo, a informatização do trabalho tem 
levado às demissões nas usinas de açúcar.

“Conversando com os trabalhadores, eles nos infor-
mam que as indústrias já estão com limite mínimo de 
funcionários. Por isso, houve queda nas demissões em 
2017, porque não há mais como enxugar a mão-de-
-obra”, explica.

Nas indústrias de suco, as demissões se devem à en-
tressafra, um quadro que acaba se revertendo com novas 
contratações ao início de uma nova safra.

“A maior rotatividade que percebemos é na Citrus 
Juice. Quando a safra acaba, as demissões começam. 
Porém, quando retomam as atividades, as contratações 
voltam a acontecer. Nas demais empresas, são desliga-
mentos pontuais”, salienta.

No mês de outubro de 2017, o setor de massas ali-
mentícias demitiu 100 pessoas. A situação foi em de-
corrência do fechamento de um turno na Enova Foods, 

08 de janeiro, mostra que as expectativas para 
a inflação e para atividade econômica sofrem 
ajustes, segundo Boletim Focus, do Banco Cen-
tral.

A estimativa para a alta do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2017, agora 
é de 2,79%, permanecendo abaixo da meta de 
inflação, que é de 4,5% pelo IPCA, com margem 
de 1,5% para mais ou menos.

Reforma Trabalhista
Urize afirma que, a partir da negociação 

deste ano, será possível verificar como os em-
pregadores pretenderão aplicar a nova legisla-
ção estabelecida pela Reforma Trabalhista.

“No ano passado, negociamos que os acor-
dos fechados teriam a validade de um ano, não 
podendo sendo alterados com a entrada em 
vigor da reforma, em novembro. Porém, vamos 
analisar, a partir da próxima data-base, como os 

ocasionada pela queda nas vendas. Além disso, houve 
dispensa e troca de supervisores e promotores de vendas.

“A empresa reativou o turno e voltou a contratar”, 
cita.

Quanto às padarias e confeitarias, de acordo com 
Araújo, tem ocorrido um aumento nas demissões, porém, 
os motivos continuam obscuros.

Expectativa
Para 2018, segundo o sindicalista, as empresas de 

pequeno porte não devem fechar postos de trabalho, 
mesmo tendo mais funcionários que matéria-prima.

“Existem empresas que querem expandir as vendas 
para o mercado externo, sendo assim, precisam manter 
funcionários qualificados para produção de qualidade”, 
diz.

Já nas empresas de grande porte, o quadro de funcio-
nários já está enxuto, o que também deve contribuir para 
menor fechamento de postos de trabalho.

patrões vão se comportar durante as negocia-
ções”, explica Urize.

A prioridade, de acordo com conversa entre 
Sindicato e empresas, é manter as cláusulas so-
ciais, discutindo os índices econômicos, o que é 
uma grande conquista para a categoria, na opi-
nião do líder sindical.

Geração de emprego
A projeção de especialistas é para estagna-

ção na geração de empregos em 2018, sem au-
mento nas contratações.

“As empresas têm se comprometido a não 
realizar grandes demissões, garantindo empre-
go de seus funcionários”, finaliza. 

Porém, é necessário aguardar mais uns me-
ses, para saber como a economia irá se com-
portar, se haverá aquecimento para comércio 
e indústrias e, só assim, saber se os donos de 
empresas não precisarão demitir funcionários.

Funcionários da Usina Cofco receberão por 100% das metas da PLR
Uma boa notícia para os funcionários da Usina 

Cofco. No próximo dia 31 de janeiro, será realizado o 
pagamento do prêmio pela Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR).

Segundo informações da empresa, foram atingidas 
65% das metas estipuladas pelo programa. Porém, uma 
negociação entre o Sindicato da Alimentação de Catan-
duva e região (Sinal) e a diretoria da Cofco resultou em 
um benefício maior.

O secretário geral do Sindicato, Marcelo dos San-
tos Araújo, explica que a direção da empresa optou por 
pagar 100% do valor nominal de cada trabalhador, le-
vando em consideração o empenho e esforço dos seus 
funcionários.

“Ficamos satisfeitos com essa negociação porque esse dinheiro extra será importante para ajudar os trabalha- dores, principalmente, neste início de ano”, ressalta.


