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DA AGÊNCIA SEBRAE

A
s micro e pequenas em-
presas foram as respon-
sáveis pelo saldo positi-
vo na geração de empre-

gos no País no mês de outubro.
Os pequenos negócios respon-
deram pela criação de 78.655 va-
gas de trabalho com carteira as-
sinada. Como os médios e gran-
des empreendimentos demiti-
ram 11.655 celetistas, o saldo lí-
quido do mês, em todos os por-
tes, resultou em 66,9 mil novos
postos. Os dados constam na
análise do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), baseada no Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divul-
gado pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE).

“Os segmentos que mais em-
pregaram com carteira assina-
da entre os pequenos negócios
foram o de comércio, com
60,6% das ocupações, seguido
pelo de serviços, que respon-
deram por 53% das vagas”, des-
tacou o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto. Ainda de acordo
com Barretto, a indústria de
transformação e a construção
civil também se destacaram na
geração de empregos, com 20%
e 7,5% dos novos postos cria-
dos, respectivamente.

Os dados do Caged mostram
que as microempresas que em-
pregam até quatro trabalhado-
res sustentaram a geração de
empregos no mês. Nos negócios
desse porte, o destaque tam-
bém foi percebido nos setores
de serviços, com 56,6%, seguido
pelo comércio (55,3%), indús-
tria de transformação (20,7%) e
construção civil (18,8%). No
conjunto das empresas de to-
dos os portes, houve a criação
líquida de 66.988 empregos for-
mais celetistas em outubro.

De janeiro ao décimo mês
deste ano, a participação mé-
dia dos empreendimentos de
micro e pequeno porte na ge-
ração de empregos com cartei-
ra assinada no País foi de
79,2%. Para analisar os dados

do Caged, o Sebrae considera
como micro e pequena empre-
sa os negócios com até 99 em-
pregados de todos os setores.

Formalização

O Sebrae em Minas Gerais
ultrapassou em mais de 20% a
meta de legalização de Mi-
croempreendedores Indivi-
duais (MEI) prevista para este
ano. De janeiro a novembro
foram 83.710 formalizados,
14.186 a mais do que o espera-
do. Apesar do número de for-
malizados ter sido menor do
que o registrado no mesmo
período do ano passado,
quando houve 102 mil cadas-
trados, o Minas superou o re-
sultado nacional, que atingiu
5% da meta estabelecida.

Desde a criação do MEI, em
2009, já são mais de 271,2 mil
registros no território mineiro e
mais de 2,5 milhões em todo o
Brasil. Minas Gerais é o terceiro
estado em número de formali-
zados, perdendo apenas para
São Paulo, que totaliza 638,3
mil empresas legalizadas, e o
Rio de Janeiro com 323 mil.

Durante o ano, o maior nú-
mero de formalizados mineiros
foi registrado em março, quan-
do 11.270 empreendedores se

legalizaram. As regiões Centro e
Sul concentram mais de 58%
dos microempreendedores in-
dividuais cadastrados no estado.

No ranking das cidades mi-
neiras com o maior número de
formalizados estão Belo Hori-
zonte, com 51.037 negócios le-
galizados, Contagem, com
12.151, Uberlândia (11.301), Juiz
de Fora (7.476), Betim (7.211),
Montes Claros (5.265), Ribeirão
das tNeves (4.902), Governador
Valadares (4.350), Uberaba
(3.812) e Ipatinga (3.704).

As atividades com a maior
concentração de trabalhadores
são comércio varejista de aces-
sórios e vestuário, cabeleireiro,
obras de alvenaria, lanchone-
tes, mercearias e armazéns, bar
e choperia, entre outros.

Copa 2014

Há 18 meses do início da Co-
pa do Mundo de 2014, o Mun-
dial de Futebol da Fifa já rendeu
mais de R$ 50 milhões em ne-
gócios para as micro e peque-
nas empresas brasileiras, se-
gundo balanço do Sebrae. Na
semana passada, a instituição
encerrou, no Rio de Janeiro, o
ciclo do Encontro de Negócios
— Oportunidades e Finanças
para 2014. Representantes de

Pequenos negócios
garantem saldo positivo 
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Religioso, ou não, nesta época do ano dificil-
mente alguém escapa do espírito do Natal. Condu-
zidos pela crença, ou pressionados pelas conven-
ções sociais, embarcamos em um período de senti-
mentos e ações contrastantes. 

Ao consumo em alta se contrapõe a chama da
solidariedade e a grande maioria, independente-
mente de sua condição econômica, realiza alguma
boa ação. Ainda bem. 

Depois de um ano de muitas atitudes impensa-
das e respectivas consequências, proclamam-se
promessas de toda ordem. As campeãs na prefe-
rência mundial referem-se ao fim dos excessos e à
mudança de hábitos. 

À perspectiva de virada do calendário, multipli-
cam-se os desejos pessoais por bens materiais e
poder, embora os cumprimentos e mensagens in-
sistam no cunho universal de paz e fraternidade. 

Desejos
A propaganda, via de regra, interpreta muito bem o

comportamento humano. Ao ouvir a "voz do além"
que avisa que "o seu desejo foi realizado", uma aspi-
rante a miss pergunta: "Alcançamos a paz mundial?".
"Não", complementa a voz, "é o outro desejo".  O co-
mercial, que ainda deve estar em exibição em alguns
lugares, termina com o esclarecimento de que o outro
desejo é o carro com IPI reduzido.

A ironia fina e o bom-humor, marcas registradas
da propaganda inteligente, são fios condutores de
grandes verdades. Este ano Papai Noel anda reti-
cente quanto aos pedidos de paz mundial. Quem
sabe, para o próximo Natal ele consegue?

Outros pedidos mais singelos poderiam ser mais
facilmente atendidos pelo bom velhinho. Mas, não
custa nada lembrar, alguns itens de extrema neces-
sidade permanecem em falta nos postos que abas-
tecem o trenó natalino. Entre eles, destaco: comida
e água para todos, saúde para todos, educação pa-
ra todos, creches para todos, transporte público
para todos, moradia para todos, justiça para todos,
trabalho para todos. 

A escassez talvez se deva à etiqueta "para todos",
a mais admirada e desejada, não só no Brasil, mas
em todos os cantos do planeta. Deve ser por isso
que nem sempre Papai Noel acerta na encomenda.
No mundo globalizado em que vivemos, ele bem
que merece uma carta de crédito. No entanto, ela de
nada serve diante de tantas restrições, embargos,
burocracia, impostos, desvios, subsídios. 

Vagas
Poderia continuar citando inúmeros outros em-

pecilhos ao bom desempenho de Noel, como as
graves alterações climáticas e os desastres naturais
cada vez mais frequentes. Mas, vamos e venhamos,
sabemos todos que nem tudo depende dele. Vonta-
de política e gestão pública para que alguns so-
nhos se materializem estão a cargo de outros pro-
tagonistas.

Não temos o direito de por fim ao sonho do Na-
tal. A esperança de que tudo pode melhorar para
todos é, no íntimo, o que move todos nós. Parece
uma meta inalcançável, assim como a paz mun-
dial, mas não descabida.

A começar por nossos próprios pedidos, que po-
deriam ser mais modestos, embora leves e enri-
quecedores. Coisas como paciência, serenidade e
humildade para reaprender lições básicas de con-
vivência e cidadania.

Acredito que também podemos pedir força para
o trabalho, inspiração para práticas éticas e reno-
vadoras e uma dose diária de fraternidade. 

Além do Natal, Noel tem vagas o ano inteiro pa-
ra colaboradores dispostos a doar um pouco de si a
quem precisa. 

Pode ser um brinquedo, um agasalho, um copo
d'água ou um prato de comida. Pode ser um sorri-
so, um afago, uma gentileza.

Pode ser uma palavra, a leitura de páginas e pági-
nas de um livro, ou simplesmente ouvir. Pode ser a
orientação, o ensinamento, o incentivo, a brincadeira.

Pode ser um minuto de silêncio e, por que não,
até um pensamento em favor da paz mundial.

Possivelmente, antes de fazer pedidos a Noel,
descobriremos que temos muito mais a oferecer
do que a pedir.
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entidades financeiras nas 12 ci-
dades-sede do evento esportivo
e mais de 1,5 mil empresários
participaram dos encontros,
com o objetivo de estimular o
intercâmbio de experiências e
relações comerciais, tornando
as empresas mais competitivas
sem prejudicar as finanças.

A iniciativa integra o progra-
ma Sebrae 2014, que mapeou
cerca de 930 oportunidades de
negócios para o mundial em 10
segmentos específicos. “O Se-
brae investiu R$ 11 milhões pa-
ra realizar os Encontros de Ne-
gócios nas 12 cidades da Copa
neste ano. A expectativa é de
gerar um volume de negócios
pelo menos 10 vezes maior, ou
seja, deve superar R$ 100 mi-
lhões somente com os eventos
de 2012”, ressalta Barretto.

Além das rodadas de negócio,
os participantes tiveram a chan-
ce de esclarecer dúvidas com re-
presentantes de instituições fi-
nanceiras, entre elas Santander,
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). 

As questões mais abordadas
envolveram o uso de recursos
próprios para investimentos fi-
xos, a confiança necessária para
construção de um relaciona-
mento com os bancos e as ga-
rantias para obtenção de crédi-
to junto aos agentes financeiros. 

“Nosso trabalho é sensibilizar
os empresários para aproveitar
as oportunidades, mantendo
saudável o caixa da empresa”,
alertou o gerente de Acesso a
Mercados e Serviços Financei-
ros do Sebrae, Paulo Alvim.

Entre os negócios fechados
durante o evento, há exem-
plos de hotéis de médio e gran-
de porte que acertaram a com-
pra de produtos ou serviços
de pequenos negócios nos se-
tores da construção civil, agro-
negócios e móveis.

Receita Federal

O Sebrae no Amazonas pro-
move até sexta-feira a Semana
de Regularização do Microem-
preendedor Individual (MEI),
evento destinado a atender a
profissionais da capital e do in-
terior do estado que estão com
atraso no pagamento da De-
claração de Arrecadação do
Simples (DAS). No encontro, a
instituição orienta os mi-
croempreendedores gratuita-
mente e informa-os como pro-
ceder para se regularizarem e
aproveitarem o aquecimento
dos negócios no fim do ano.

Pode ser microempreende-
dor individual o trabalhador au-
tônomo que fatura até R$ 60 mil
por ano e que não tem partici-
pação em outra empresa como
sócio ou titular. Para manter sua
situação regular, o MEI precisa
efetuar o pagamento mensal da
DAS cujo valor, de acordo com a
legislação atual, máximo é de
R$ 37,11. O não pagamento im-
pede que os empresários te-
nham direito aos benefícios da
Previdência Social, como apo-
sentadoria, auxílio-doença, au-
xílio-maternidade, entre outros.

Segundo o gerente de Atendi-
mento do Sebrae no Amazonas,
Douglas Mousse, dos 28,5 mil
microempreendedores indivi-
duais registrados no estado, cer-
ca de 60% estão inadimplente. 

“Estamos convocando to-
dos os trabalhadoress, pois
queremos ajudá-los a se regu-
larizar e dessa forma começar
o ano no azul.”

Ainda de acordo com o ge-
rente, no mês de janeiro tem
início o período de Declaração
Anual do Empreendedor Indi-
vidual e, portanto, é necessá-
rio estar com os pagamentos
do DAS em dia.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Barretto: Copa deve gerar R$ 100 milhões em negócios para as MPEs

Segundo dados do Caged, as micro e pequenas empresas criaram quase 80 mil
postos em outubro. Setores de comércio e serviços lideraram  a geração de vagas
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