
Maioria das empresas abertas 
é de Empreendedor Individual 

Em 2011, também houve avanço da formalização por causa dessa modalidade jurídica, segundo dados da Jucesp. 
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ais da metade das em-
presas constituídas no 
Estado de São Paulo, 
no primeiro trimestre 

deste ano, foram abertas por em-
preendedores individuais. Dados 
da Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp) e da Receita Fe-
deral mostram que, no período, fo-
ram abertos 133.656 negócios. 
D e s s e s , 85.051 
mil são conduzi-
dos por empreen-
dedores que esco-
lheram a modali-
dade conhecida 
como Empreende-
dor Individual (El). 
No estado, eles já 
somam 500 mil. 

A nova modali-
dade jurídica em-
presarial recebe 
tratamento tribu-
tário diferenciado 
como forma de es-
timular a formali-
z a ç ã o de negó-
cios. Para se registrar como El, o 
empreendedor deve ganhar até 
R$ 60 mil por ano. A legislação per-
mite a formalização de mais de 
400 atividades empresariais. No 
ranking das ocupações mais pro-
curadas entre julho de 2009 e mar-
ço deste ano em São Paulo, o co-
mércio de roupas está em primeiro 
lugar, com 48,221 mil inscrições, 
seguido dos salões de cabeleirei-
ro, com 44,641 mil registros. 

Em 2011, também houve um 

avanço da formalização no estado 
por conta dessa modalidade jurídi-
ca. Das 444,6 mil empresas cons-
tituídas, 54%, são de empreende-
dores individuais. Segundo o pre-
sidente da Jucesp, José Constanti-
no de Bastos Júnior, o número de 
inscrições deve continuar cres-
cendo por um longo período, 
abrindo caminho para a migração 
para outros modelos empresa-
riais. "Há um contingente enorme 
de informais no estado. Em 2007, 

eram mais de 3 mi-
lhões de pessoas 
na informalidade. 
O El é uma porta 
de entrada para a 
formalização pois 
é o modelo tribu-
tário mais barato 
do ponto de vista 
tributário e buro-
crático." 

Bastos atribui a 
expansão do nú-
mero de inscr i -
ções à mudança 
n a l e g i s l a ç ã o 
ocorrida no final 
de2011,quandoo 

limite de faturamento anual pas-
sou de R$ 36 mil para R$ 60 mil. 

O segundo modelo jurídico com 
maior participação no total de em-
presas abertas no estado é o de 
empresários individuais, que so-
maram 23,54 mil no primeiro tri-
mestre deste ano, seguido das so-
ciedades limitadas (22,73 mil) e 
Eireli - Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada - (2,087 
mil). Esse último modelo entrou 
em vigorem janeiro deste ano. 

s micro e pequenas empre-
sas (MPE) paulistas fatura-
ram 8,2% a mais em feverei-

ro deste ano em relação a igual 
mês do ano passado. O aumento 
de 14% no salário-mínimo favore-
ceu o resultado; no período, MPEs 
apresentaram um acréscimo de 
R$ 2,1 bilhões na receita total, de 
acordo com levantamento do Ser-
viços de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-SP). Por seto-
res, os resultados do período fo-
ram: indústria (+1,9%), comércio 
(+13,5%) e serviços (+3,4%). 

Além do aumento de 14% no va-
lor do salário-mínimo, injetado na 
economia no final de janeiro, as 
MPEs do comércio foram favoreci-
das pela "base de comparação fra-
ca" - em relação a fevereiro de 
2010 com fevereiro de 2009, hou-
ve queda de 3,7% na receita das 
MPEs do comércio. 

Para Bruno Caetano, diretor-su-
perintendente do Sebrae-SP, com 
a expansão do mercado interno, 
as micro e pequenas empresas 

passam por um bom momento. 
Caetano observou que conside-

rando somente o comércio, setor 
que puxou o resultado do mês de 
fevereiro, existem mais de 850 mil 
micro e pequenas empresas no Es-
tado de São Paulo. "Trata-se de um 
ambiente altamente competitivo, 

assim, as micro e pequenas em-
presas não devem descuidar da 
competitividade, mantendo-se 
atualizadas e sempre buscando a 
inovação", afirmou diretor-supe-
rintendente. 

Regiões - A pesquisa destaca, 
também, que todas as regiões do 

estado tiveram resultados positi-
vos no período: a Região Metropo-
litana de São Paulo teve cresci-
mento de 13%, o interior apresen-
tou expansão de 7%, oGrande ABC 
registrou alta de 4,3% e o municí-
pio de São Paulo também teve ele-
vação de 13%. 

No comparativo entre fevereiro 
e janeiro de 2012, as MPEs regis-
traram queda de 3,5% no fatura-
mento real. "A queda observada é 
atribuída ao efeito-calendário. Fe-
vereiro deste ano teve três dias 
úteis a menos que janeiro, por ser 
um mês mais curto e devido ao 
carnaval. Um menor número de 
dias úteis influencia negativa-
mente o faturamento das MPEs", 
explicou o consultor do Sebrae-SP, 
Pedro Gonçalves. 

Com esses resultados, os pe-
quenos negócios paulistas fecha-
ram o primeiro bimestre deste ano 
registrando um crescimento de 
8,5% nofaturamento real, na com-
paração com igual período do ano 
passado. (Ag. Sebrae) 

Pequenos faturam 8,2% a mais 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 11 abr. 2012. Primeiro Caderno, p. 17.




