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Es p e c i a l
E m p re e n d e d o r i s m o

Sebrae chega aos
40 anos e quer
levar os pequenos a
ter uma gestão
moderna F3

MPEs são
base de
e m p re g o

Ve l o c i d a d e
O Brasil registra
170 novos
e m p re e n d e d o re s
individuais por
hora, 122 mil por
mês e deve chegar
a 4 milhões até
2014. Por Lu i z
Maciel, para o
Valor, de
São Paulo

Uma pequena revolução
está colocando o Brasil
na rota de país mais em-

preendedor do mundo. Ainda
não há tantas empresas quanto
na China e nos Estados Unidos
— os campeões nesse quesito,
segundo o Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), que
mapeia anualmente o empreen-
dedorismo em 54 países —, mas
é no território verde-amarelo
que o maior número de novas
companhias são abertas por
ano. É uma arrancada comanda-
da pelos microempreendedores
individuais, que a burocracia es-
tatal identifica como MEIs e que
desde meados de 2009 estão
sendo resgatados da economia
subterrânea para participar da
cadeia formal, com direito a
CNPJ e Previdência Social, dan-
do em contrapartida uma con-
tribuição mensal de R$ 37, no
máximo, aos cofres públicos.

Para contar com tais benefí-
cios, os MEIs não podem faturar
mais que R$ 60 mil por ano, o que
dá uma média de R$ 5 mil por
mês. Eles formavam um contin-
gente de pouco mais de 800 mil
no fim de 2010, saltaram para
1,87 milhão um ano depois e hoje
se aproximam dos 3 milhões — o
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae)
contabilizou 2,9 milhões na últi-
ma aferição, dez dias atrás.

“Não conheço outro país que
tenha formalizado tanta gente
em apenas três anos, quando foi
criada a categoria, fruto da Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas Empre-
sas”, destaca o presidente do Se-
brae, Luiz Barretto. A entidade
prevê que o número de empreen-
dedores individuais chegue a 4,3
milhões em 2014, superando o
total de micro e pequenas empre-
sas no país, que hoje ronda os 4
milhões. Enquadram-se entre as
micro as companhias que movi-
mentam até R$ 360 mil por ano, e
entre as pequenas as que faturam
desse patamar até R$ 3,6 milhões.

Além de se multiplicarem em
altíssima velocidade, à razão de
170 novos inscritos no CNPJ por
hora (foram 122 mil por mês no
período de janeiro a setembro
deste ano), os MEIs, segundo pes-
quisa do Sebrae, são em geral
mais jovens do que os empreen-
dedores de maior porte (a maio-
ria tem entre 24 e 39 anos), refle-
tem melhor a igualdade entre os
sexos (46% são mulheres, compa-
rados a 30% de participação femi-
nina no comando das MPEs tradi-
cionais) e tocam o barco sozinhos
(apenas 4% têm um ou mais fun-
cionários contratados).

A grande maioria (69%) decla-
rou ter buscado a formalização
principalmente pela oportunida-
de de abrir um negócio. Os bene-
fícios previdenciários, que os ana-
listas do governo supunham ser o
maior atrativo para os MEIs, fo-
ram apontados como a maior
motivação apenas por 31% dos
entrevistados. Mais de um terço
deles (38%) já exercia o mesmo
trabalho informalmente, en-
quanto 28% estavam desempre-
gados. Para 55% dos ouvidos, a
constituição da empresa foi deci-
siva para aumentar os rendimen-
tos. E quase todos (94%) se mos-
traram satisfeitos e recomenda-
ram a formalização.

O presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Marcelo Neri, nota que os
MEIs foram os grandes responsá-
veis pela virada do empreendedo-
rismo captada pela última Pes-
quisa de Amostra de Domicílios
(PNAD), em 2011. “O número de
trabalhadores por conta própria,
que vinha diminuindo nas pes-
quisas anteriores, passou a cres-
cer. O incentivo aos MEIs é uma
política importante, que agora
precisa ser reforçada com a oferta
de crédito a esses pequenos em-
preendedores, além de outras
ações que facilitem o acesso deles
ao mercado”, afirma.

Nos últimos dez anos, lembra
Neri, a renda dos 10% mais pobres

aumentou 91,2% no país, en-
quanto a dos 10% mais ricos cres-
ceu 16,6%. Outro dado interes-
sante registrado pelo Ipea é o per-
sistente crescimento da renda do
trabalho em geral num nível bem
acima do PIB. “De 2003 a 2011, o
PIB cresceu 27%, enquanto a ren-
da do trabalho subiu 40%. E nos
primeiros oito meses de 2012 o
descolamento entre esses dois ín-
dices foi ainda mais flagrante,
com a renda crescendo 4,6%, cin-
co vezes mais do que o PIB. O mer-
cado de trabalho no Brasil está
aquecido, embora a economia
nem tanto. É exatamente o opos-
to do que ocorre na China e na Ín-
d i a”, observa.

Enquanto nas MPEs a venda
direta representa 59% do fatura-
mento, nas microempresas indi-
viduais esse percentual — embo -
ra ainda não medido com preci-
são — é de praticamente 100%.
Os MEIs dedicam-se basicamen-
te ao comércio (39%), à presta-
ção de serviços (36%) e a peque-
nas atividades industriais, como
a produção de bijuterias, roupas
e doces (17%) — nas MPEs, esses
índices são, respectivamente, de
58%, 28% e 13%.

Mas se o acesso à vida empresa-
rial ficou muito mais fácil com a
instituição do microempreende-
dor individual, o desafio da ino-
vação na iniciativa privada tam-
bém cresceu. O mesmo GEM que
coloca o Brasil entre os países
mais empreendedores ressalva
que estamos entre os povos me-
nos inovadores do planeta. “Esta -
mos tentando reverter isso com
programas como o Sebraetec,
que subsidia até 90% de consulto-
rias para companhias dispostas a
inovar, e com a rede de Agentes
Locais de Inovação, formada por
universitários recém-formados,
que oferece soluções inovadoras
para os gargalos de micro e pe-
quenas empresas”, afirma Luiz
Barretto, do Sebrae.

Os dados do próprio Sebrae so-
bre o assunto, pesquisados pela

última vez em 2009, não são nada
animadores: segundo eles, 54%
das MPEs brasileiras não realiza-
ram nenhuma inovação nos 12
meses anteriores ao levantamen-
to, 43% introduziram algum tipo
de inovação no produto, no pro-
cesso de produção ou na técnica
mercadológica, e só 4% realiza-
ram inovações nessas três áreas.

O peso da inovação no cresci-
mento empresarial é percebido
mais claramente em programas
de estímulo à excelência, como
o adotado pela Endeavor, orga-
nização internacional sem fins
lucrativos presente em 17 países
emergentes, entre eles o Brasil.

Ao contrário do Sebrae, que se
propõe a orientar todo o univer-
so das micro e pequenas empre-
sas brasileiras, e agora também
das MEIs, em seus mais variados
estágios de maturação, a Endea-
vor seleciona companhias que se
destacam pelas propostas inova-
doras para apoiar e transformar
em exemplos de sucesso. “Nós
damos as ferramentas e acompa-
nhamos os planos de expansão,
por meio de um gestor que atua
como 'sócio oculto' da empresa e
dos conselhos de 300 mentores,
recrutados entre os maiores em-
presários brasileiros, que doam
sua experiência ao programa. O
resultado é um crescimento mé-
dio anual acima de 40% entre es-
sas empresas”, explica o diretor
de educação e pesquisa da En-
deavor, Juliano Seabra.

As 55 companhias brasileiras
que participam desse programa
faturam R$ 2,4 bilhões em con-
junto, empregam 14,5 mil pes-
soas e representam 20% do de-
sempenho global das 443 em-
presas apoiadas pela Endeavor
nos 17 países. Nessa privilegia-
da amostra, bem ao contrário
do que acontece entre as em-
presas nacionais como um to-
do, o Brasil se revela quase duas
vezes mais inovador do que os
demais países participantes do
programa.

De São Paulo

Juntas, as micro e as pequenas
empresas formam um bloco vi-
goroso. Segundo o Ministério do
Trabalho, essas companhias de
menor porte sustentam quase
metade (45,8%) dos empregos
formais no país. O Sebrae, cuja re-
de de apoio ao micro e pequeno
empresário conta com 700 pos-
tos de atendimento e mais de 5
mil colaboradores, espalhados
por todo o país, estima ainda que
elas sejam responsáveis por 40%
da massa salarial e pela significa-
tiva fatia de 25% do PIB.

A Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), enviada anualmen-
te pelo conjunto das empresas ao
Ministério do Trabalho, mostra
que, em 2011, o total de postos de
trabalho com carteira assinada
atingiu 46,31 milhões no país, as-
sim distribuídos: 11,86 milhões
(25,6%) nas microempresas, 9,36
milhões (20,2%) nas companhias
de pequeno porte, 8,83 milhões
(19,07%) nas empresas médias e
16,26 milhões (35,11%) nas gran-
des corporações.

Além de dar uma ocupação for-
mal aos seus titulares, que hoje já
somam 2,9 milhões, o Sebrae cal-
cula que as MEIs tenham aberto
cerca de 100 mil empregos estáveis
desde sua instituição, em julho de
2009. Já o cálculo da contribuição
das MEIs para a Previdência Social
tem sido prejudicado pelo alto ín-
dice de inadimplência no paga-
mento do imposto. “Os microem-
presários individuais estão deixan-
do de pagar muito mais por causa
da dificuldade de acesso ao boleto,
que precisa ser baixado da inter-
net, do que por sonegação”, avalia
o superintendente do Sebrae-SP,
Bruno Caetano. “Mas isso será cor-
rigido com um convênio que está
sendo feito com a Caixa Econômi -
ca Federal para o pagamento do
imposto nas lotéricas, bastando
apresentar o número do CNPJ.”

Com base em dados do Portal do
Empreendedor e da Receita Fede-
ral, o Sebrae estima em R$ 37,9 bi-
lhões o faturamento das MEIs em
2011, o que daria 0,92% do PIB de
R$ 4,14 trilhões do ano passado.
Hoje essa participação, pela rápida
expansão das MEIs, estaria ao re-
dor de 2%, no mínimo. (LM)

máxima

Juliano Seabra, da Endeavor: ferramentas de apoio às empresas que têm propostas inovadoras e acompanhamento dos planos de expansão por mentores com grande experiência em negócios

DANIEL WAINSTEIN/VALOR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out.  2012, Especial Empreendedorismo, p. F1.




