
● A Hering quase faliu
e mudou radicalmente o
foco do negócio. Hoje,
vale R$ 8 bilhões e é
exemplo de sucesso.

● TAM e GOL tiveram
prejuízo superior a
R$ 1 bilhão porque
decidiram investir
no momento errado.

PME

● REGIME TRIBUTÁRIO
DO SIMPLES (ICMS)
Último dia para o pagamento
do ICMS devido pelas mi-
croempresas e empresas de
pequeno porte que optaram
pelo Simples Nacional. Trata-
se da diferença de carga tribu-
tária na aquisição de produtos
em outros estados.

● REGIME TRIBUTÁRIO
DO SIMPLES NACIONAL
O dia 21 é a última data para o
pagamento unificado dos tribu-
tos devidos pelas microempre-
sas e também pelas empresas
de pequeno porte que fizeram
a opção pelo Simples Nacio-
nal. O imposto incide sobre a
receita bruta de abril.

Erro

● SALÁRIOS
Não se esqueça! Trata-se do
último dia para o pagamento
dos salários do mês de abril
deste ano. O empresário ainda
precisa, na mesma data, reco-
lher a contribuição para o
FGTS e informar ao Ministério
do Trabalho a relação de con-
tratações e demissões.

Sócios devem
ter visões
de mundo
parecidas,
gostar de
trabalhar
juntos
RICARDO GARRIDO,
Cia. Tradicional

● INSS
Não se esqueça que é preciso
honrar o pagamento à Previ-
dência se você é contribuinte
individual ou se você tem um
empregado doméstico. Trata-
se do último dia para fazer o
pagamento dessas despesas,
que se referem à competência
de abril deste ano.

● COFINS FATURAMENTO
Empresário, o dia 25 de maio
também é a última data para
quitar essa contribuição. E ela
também refere-se ao fatura-
mento obtido por você em
abril. Para a modalidade Em-
presas em Geral, o código
DARF é 2172. A alíquota, nes-
se caso específico, é de 3%.

● IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA JURÍDICA
Último dia para o pagamento
do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica desde que sua
empresa tenha optado pelo
Simples Nacional. Ele incide
sobre os ganhos de capital
(lucros) obtidos na alienação
de ativos de abril.

Acerto

“

● GUIA DE PAGAMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Atenção! Trata-se do último
dia para a entrega da cópia da
Guia de Recolhimento da Previ-
dência Social. A entrega tam-
bém é referente ao mês de
abril e deve ser feita ao sindi-
cato que representa a catego-
ria profissional.

● COFINS NÃO
CUMULATIVA
Agenda cheia no dia 25, que
também é a data final para o
pagamento da contribuição
não cumulativa. Lembre-se
que a competência é abril,
mas o código DARF muda pa-
ra 5856. Da mesma forma, há
alteração da alíquota: 7,6%.

● PIS/PASEP FOLHA E
FATURAMENTO
Não se esqueça que esta data
é a última para o empresário
que pretende recolher a contri-
buição, referente ao fatura-
mento de abril. A alíquota para
Lucro Presumido é de 0,65%.
No caso da Folha de Pagamen-
to, é de 1%.

Como eles
decidem

FABIO MOTTA/AE

CLAYTON DE SOUZA/AE

”

ENTRE
ASPAS

● DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA
O empresário que administra
um negócio na cidade de São
Paulo deve entregar a Declara-
ção Eletrônica de Serviços re-
lativa ao mês de março. Ela é
obrigatória para prestadores e
tomadores de serviços tributa-
dos pelo ISS.

AYRTON VIGNOLA/AE

Rose, sua secretária particular

Agenda tributária
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Agenda de feiras e eventos

As estratégias adotadas pelas
grandes empresas brasileiras
podem servir de aprendizado
para os pequenos empreende-
dores brasileiros.

Mais do que isso: os erros e
acertos de empresários consoli-
dados podem ajudar o dono de
um negócio a entender não ape-
nas como determinado merca-
do funciona, mas também des-
cobrir o que é preciso fazer pa-
ra ter sucesso atualmente.

Pensando nisso, e para aju-
dar sempre o pequeno em-
preendedor, o site do PME
(www.estadaopme.com.br) pas-
sa a reunir essas estratégias e
contá-las ao empreendedor.
Por isso, fique atento, sempre
que houver uma notícia impor-
tante envolvendo grandes cor-
porações vamos publicá-la em
nosso site procurando apontar
quais os desdobramentos de de-
terminada ação.

É exatamente o que fizemos
quando a rede de restaurantes
árabes Habib´s anunciou, no
fim de março, que pretendia
vender doces e salgados conge-
lados em supermercados. O
que isso teria a ver com peque-
nas empresas? Muito. Por trás
da expansão, há o desejo claro
de atender os desejos dos con-
sumidores. Segundo o funda-
dor da marca, Alberto Saraiva,
o projeto surgiu justamente da
demanda dos consumidores
identificada pela rede.

“Alguns dos nossos produ-
tos, como o bolinho de baca-
lhau, tiveram muito sucesso e
os clientes não se conforma-
vam de não poder levá-lo para
consumir na hora que quises-
sem em casa. Como só o deli-
very não atende a demanda,
nós desenvolvemos essa linha”,
conta Alberto Saraiva.

Para o pequeno empreende-
dor, ficou o aprendizado: ouvir
o cliente é fundamental no de-
senvolvimento de novos produ-
tos e serviços.

Da mesma maneira, o peque-
no empreendedor pode aprovei-
tar muito da trajetória da He-
ring. A fabricante de camisetas
quase faliu durante a década de
90, mas soube encontrar uma
alternativa para o fracasso. Ao
transformar-se em rede de vare-
jo, a empresa não parou de cres-
cer e hoje vale R$ 8 bilhões. Fi-
ca o ensinamento: a dificuldade
pode ser transformada em
oportunidade e o negócio à bei-
ra da falência hoje pode ser o
caso de sucesso de amanhã.

A notícia do prejuízo supe-
rior a R$ 1 bilhão da TAM e
GOL também pode ser usada
pelo pequeno empresário, afi-
nal, os gestores dessas duas em-
presas cometeram erros estra-
tégicos. Animados pelo cresci-
mento do mercado, trouxeram
40 novos aviões para o País.
“Mas com os principais aero-
portos saturados, boa parte des-
sas aeronaves foram colocadas
em rotas secundárias”, analisa
o consultor em aviação da Bain
& Company, André Castellini.

EDITORIAL

ABF Franchising Expo
Data: 13 a 16 de junho
Onde: Expo Center Norte
(Rua José Bernardo Pinto,
333, São Paulo)
Para quem: Público em ge-
ral que esteja interessado em
adquirir uma franquia. Há
opções para todos os segmen-
tos da economia.

Expo Parques e Festas
Data: 15 a 17 de junho
Onde: Expo Center Norte
(Rua José Bernardo Pinto,
333, São Paulo)
Para quem: Empresários
do setor interessados em des-
cobrir quais são as novidades
a respeito de produtos e ser-
viços no segmento.

Natal Show
Data: 15 a 17 de junho
Onde: Expo Center Norte
(Rua José Bernardo Pinto,
333, São Paulo)
Para quem: Evento volta-
do para fabricantes, importa-
dores e distribuidores. A fei-
ra pretende mostrar as novi-
dades para o Natal de 2012.

Francal
Data: 26 a 29 de junho
Onde: Parque de Conven-
ções do Anhembi (Avenida
Olavo Fontoura, 1.209, SP)
Para quem: Uma das prin-
cipais feiras do ramo, a Fran-
cal apresenta oportunidades
de negócios para empresas
do setor de calçados.

O que a história de três
empresas pode ensinar

Aviso

Falta de recursos
e pouco conheci-
mento de técni-
cas de gestão e
das condições do
mercadoestão en-

tre as principais causas da
mortalidade das empresas, es-
pecialmente nos primeiros
anos de existência, de acordo
com estudos de instituições
acadêmicas e do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae).

Em muitos segmentos, par-

te desses problemas pode ser su-
perada com orientações adequa-
das, como as fornecidas pelo pró-
prio Sebrae. Políticas públicas
colocadas em prática nos últi-
mos anos para apoiar os peque-
nos empreendimentos de dife-
rentes maneiras igualmente con-
tribuem para aperfeiçoar a ges-
tão dessas empresas e assegurar-
lhes condições para sobreviver
num ambiente de competição.

Surpreendentes, porém, têm
sido os resultados altamente po-
sitivos alcançados por empreen-

dimentos apoiados por incuba-
doras de empresas. O Sebrae cal-
cula que a taxa de mortalidade
das empresas no primeiro ano
de existência, em média de 70%
a 80% para todos os empreendi-
mentos, cai para apenas 20% en-
tre as que contam ou contaram
com o apoio de uma incubadora.

Hoje existem mais de quatro
centenas de incubadoras, que
operam em praticamente todos
os estados, boa parte delas vincu-
lada a instituições acadêmicas.
Como o nome sugere, as incuba-

doras oferecem o ambiente pro-
pício para o crescimento de em-
presas em estágio inicial, geral-
mente com o fornecimento, a
preços baixos, de espaço físico,
infraestrutura (sala de reuniões,
telefonia, internet, estaciona-
mento e outros serviços), além
de assessoria gerencial e, em vá-
rios casos, orientação e apoio tec-
nológico.

O Sebrae oferece, em muitas
incubadoras, cursos nos quais os
pequenos empreendedores rece-
bem orientações sobre como ela-

borar projetos para instituições
de fomento e ter acesso a diferen-
tes fontes de financiamento.

O apoio na fase de desenvolvi-
mento dos projetos da nova em-
presa, o treinamento e a capacita-
ção dos empresários em início
de carreira e de seus funcioná-
rios e, em muitos casos, a oferta
de suporte técnico e operacional
podem ser essenciais para os pe-
quenos empreendimentos, so-
bretudo os do setor de tecnolo-
gia, superarem as dificuldades
iniciais, adquirirem maturidade

e, por fim, se tornarem susten-
táveis fora das incubadoras.

Para os municípios onde es-
tão instalados, esses centros
de apoio aos novos empreen-
dimentos representam uma
oportunidade de crescimen-
to. Seu papel seria ainda mais
notável se contassem com es-
tímulos mais eficazes do se-
tor público, especialmente
por meio de programas que as-
segurem a maior participação
do capital privado de risco,
ainda escasso nessa atividade.

Estratégia da grande empresa ajuda os pequenos
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Estétika
Data: 2 a 5 de agosto
Onde: Parque de Conven-
ções do Anhembi (Avenida
Olavo Fontoura, 1.209, SP)
Para quem: Trata-se da
mais conceituada feira da
América Latina que trata ex-
clusivamente dos setores de
estética e beleza.

Para assegurar longevidade às PMEs

M
A

R
C

IO
FE

R
N

A
N

D
E

S
/A

E

Telefone
para guardar
● Sebrae-SP
A central telefônica da
entidade funciona no
0800-570-0800. O
atendimento ocorre
em dias úteis, sempre
das 8h às 20h.

Ação.
Saraiva
explica:
Habib´s sabe
ouvir o cliente

ESTADÃO

Erros e acertos cometidos pelos principais gestores do País servem de aprendizado para os donos de empreendimentos menores

A agenda tributária é
divulgada mensalmente
pelo Sebrae-SP, responsável
pelo conteúdo apenas
reproduzido nesta página.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2012, PME, p. X2.




