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Dicas para você

Renato Jakitas

Em três anos, o MMA (sigla em
inglês para Artes Marciais Mis-
tas) deixou de ser apenas um es-
porte para transformar-se em
evento pop. Essa popularidade
instantânea criou um mercado
de consumo que pode chegar a
R$ 1 bilhão nos próximos dois
anos, segundo estimativas de
empresários ligados ao setor.

E esse negócio emergente
abre as portas para pequenos em-
preendimentos como a Naja Ex-
treme, do paulista Eduardo Gri-
maldi. Faixa preta de jiu-jítsu, há
cinco anos ele montou a empre-
sa que atua com licenciamento
de produtos relacionados ao
MMA. Para tirar a ideia do papel,
Grimaldi espremeu suas econo-
mias até o fim. “Tomei emprésti-
mos e vendi o que tinha. Fui mui-
to questionado se fazia a coisa
certa”, lembra.

Ao fechar o balanço do primei-
ro trimestre de 2012, o empresá-
rio tem certeza que acertou.
Com 14 categorias de produtos
licenciados – de equipamentos
para lutadores a uma linha de ce-
lulares –, ele prevê faturar R$ 30
milhões até o final do ano.

“Esse é um mercado que, esti-
mamos, deve chegar a R$ 500 mi-
lhões em 2013 e R$ 1 bi em 2014”,
analisa o empreendedor.

O professor de marketing es-
portivo Celso Foster, da ESPM,
aponta uma explicação histórica
para o sucesso do MMA – e dos
empresários do ramo – no País.
“A luta está dentro do ser huma-
no. Os combates, após o atletis-
mo, foram os primeiros esportes
na história da humanidade com
a luta greco-romana. Tem uma
certa magia entre o público e es-
se tipo de evento”, destaca.

Magia e boa dose de estraté-
gia. Isso porque o principal pro-
pulsor da popularização do es-
porte, tanto no Brasil quanto fo-
ra dele, é o UFC. A marca adquiri-
da em 2001 pelo empresário Da-
na White por ‘modestos’ US$ 2
milhões hoje vale aproximada-
mente R$ 1 bilhão, segundo esti-
mativa da revista Forbes.

“Tenho uma série de marcas
para licenciar aqui, mas em 30
anos de carreira nunca vi um
crescimento tão rápido em tão
pouco tempo”, conta Marcus
Macedo, dono do Grupo Exim,
que cuida do licenciamento do
UFC no Brasil.

“Hoje temos 22 parceiros no
Brasil que faturam US$ 140 mi-
lhões (aproximadamente R$ 291
milhões) e eles têm previsão de
30% de crescimento para 2012”,
revela Macedo. Os sócios Artur
Regen e Paulo Galo, da Marcc4,
fazem parte desses 22 parceiros.
A dupla fechou contrato para
produzir e vender peças de ves-
tuário com a marca UFC no País.
Em dois anos, a coleção já conta
com 180 produtos diferentes.
“Tínhamos oito funcionários
em 2009. Agora são 70”, conta
Regen, revelando um pouco da
expansão da empresa.

● Licenciar
As chances do
mercado estão
na área de
licenciamento
de produtos
ligados à luta.
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● 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 20 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 maio.

Foi com
a entrada
na internet
que a nossa
empresa deu
um salto de
tamanho
CLÓVIS SOUZA,
Giuliana Flores

● Jovens
O público do
segmento é
composto por
homens com
idades entre
14 e 25 anos.

● SALÁRIOS
Não se esqueça! Trata-se do
último dia para o pagamento
dos salários do mês de maio
deste ano. O empresário ainda
precisa, no mesmo dia, reco-
lher a contribuição para o
FGTS e informar ao Ministério
do Trabalho a relação de con-
tratações e demissões.

● INSS
Empresário, não se esqueça
que é preciso honrar com o
desembolso à Previdência se
você é contribuinte individual
ou empregado doméstico. É o
último dia para fazer o paga-
mento dessas despesas, que
se referem à competência de
maio deste ano.

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

“

● 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 (GPS). A entrega
também é referente ao mês de
maio 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 maio,
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 maio. A alíquota pa-
ra Lucro Presumido é de
0,65%. No caso da Folha de
Pagamento, é de 1%.

”

ENTRE
ASPAS
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● 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 abril. Ela é
obrigatória para prestadores e
tomadores de serviços tributa-
dos pelo ISS.

Rose, sua secretária particular

Agenda tributária
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Agenda de feiras e eventos

EDITORIAL

Bienal do Livro
Data: 9 a 19 de agosto
Onde: Parque do Anhembi
(Avenida Olavo Fontoura,
1.209, São Paulo)
Para quem: Trata-se da
maior feira brasileira do seg-
mento e palco para o lança-
mento das principais edito-
ras, livrarias e distribuidoras.

Eco Business
Data: 14 a 16 de agosto
Onde: Centro de Exposi-
ções Imigrantes (Rodovia
dos Imigrantes, Km 1,5, SP)
Para quem: Interessados
em aprender as boas práticas
de preservação do meio am-
biente em negócios de diver-
sos segmentos.

Eletronics Expo
Data: 14 a 16 de agosto
Onde: Expo Center Norte
(Rua José Bernardo Pinto,
333, São Paulo)
Para quem: Público que
pretende realizar negócios
no setor, mas também obser-
var tendências e aprender
sobre convergência digital.

Reabilitação
Data: 15 a 17 de agosto
Onde: Parque de Conven-
ções do Anhembi (Avenida
Olavo Fontoura, 1.209, SP)
Para quem: Evento preten-
de criar oportunidades de
negócios para os profissio-
nais de saúde que atuam nes-
te mercado.

Nocaute. Eduardo Grimaldi atua como licenciador e espera faturar R$ 30 milhões este ano
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Mercado de lutas
abre caminho para
pequenos negócios
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Táxi Point
Data: 18 e 19 de agosto
Onde: Centro de Exposi-
ções Imigrantes (Rodovia
dos Imigrantes Km 1,5)
Para quem: Dedicado aos
fornecedores e profissionais
de táxi, o evento vai mostrar
o desenvolvimento tecnológi-
co no segmento.
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Embora sedutor,
o tom afirmativo,
quase irritado,
empregado pela
presidente Dilma
Rousseff para ata-

car os bancos privados – co-
brando-lhes a redução dos ju-
ros – e os anúncios das institui-
ções financeiras oferecendo fi-
nanciamentos a custos meno-
res perdem parte de seu en-
canto quando confrontados
com a realidade.

Em discurso de natureza ni-

tidamente política – pronuncia-
do por ocasião do Dia do Traba-
lho –, a presidente afirmou que
“os bancos não podem conti-
nuar cobrando os mesmos ju-
ros” quando a taxa Selic cai, a
economia continua estável e os
clientes honram seus compro-
missos “com presteza e honesti-
dade”. Não há do que discordar.

Mas a campanha da presiden-
te pela redução do custo dos fi-
nanciamentos tem produzido re-
sultados limitados. Depois que
as instituições federais reduzi-

ram os juros de diferentes opera-
ções, começaram a cair também
os custos da maior parte das li-
nhas oferecidas pelos bancos pri-
vados para as empresas – sobre-
tudo as pequenas e médias – e os
consumidores em geral. Os cus-
tos, no entanto, não caíram tan-
to quanto proclamam os bancos,
nem a queda foi estendida a to-
dos os clientes. A redução é variá-
vel, raramente chega ao piso
anunciado pelos bancos e tem si-
do bastante seletiva.

É da essência da atividade ban-

cária o exame criterioso do ca-
dastro dos interessados na ob-
tenção de empréstimos. Capaci-
dade de pagamento, histórico co-
mercial e financeiro, tempo e in-
tensidade do relacionamento do
cliente com o banco são fatores
sempre levados em conta. Mas é
também nesses fatores que a ins-
tituição encontra justificativas
para cobrar juros maiores do que
os anunciados, mesmo quando
exigem contrapartidas.

Limitações à queda dos juros
são observadas até mesmo nos

bancos oficiais. Há poucas sema-
nas, o Banco do Brasil anunciou
uma nova rodada de redução dos
juros para beneficiar diretamen-
te as micro e pequenas empre-
sas. A taxa do cheque especial
das empresas, por exemplo, caiu
56,8%. Mas só poderão se benefi-
ciar as empresas que contrata-
rem um serviço especial por
meio do qual o banco monitora o
uso do cheque especial e indica à
empresas as melhores alternati-
vas para o uso do crédito.

Da mesma forma que os ban-

cos examinam caso a caso os
pedidos de financiamento,
convém aos interessados exa-
minar as condições ofereci-
das pelas diferentes institui-
ções antes de contratar a ope-
ração. Está claro que, mais do
que de discursos e anúncios
de boas intenções, a queda
dos juros depende de condi-
ções concretas, entre as quais
a redução do custo tributário
das operações financeiras e,
sobretudo, maior concorrên-
cia no sistema bancário.

O que fazer para vencer no MMA

Telefones
para guardar

MMA virou febre no País. Mais do que isso: tornou-se
um evento que deverá movimentar R$ 1 bi até 2014
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Os juros caem, mas a queda é seletiva

● Sebrae-SP
A central telefônica da
entidade funciona no
0800-570-0800. Vale
lembrar que o atendi-
mento aos interessados
acontece em dias úteis,
das 8h às 20h.

● Receita Fone
O telefone da Receita
Federal (146) pode ser
usado para que o interes-
sado obtenha mais infor-
mações sobre a emissão
do DARF, por exemplo.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X2.




