
Dennis Vincent Reade,
Anhembi Morumbi

“Boas ideias
tendem a
prosperar com
o mercado em
crescimento
ou mesmo com
ele em crise”

PME

● CAGED
O empresário deve encami-
nhar ao Ministério do Traba-
lho, nesta data, a relação de
contratações, transferências e
demissões ocorridas no mês
de junho. Os dados são reuni-
dos pelo governo no Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

● MEI
Trata-se do último dia para o
recolhimento do DAS referen-
te aos negócios mantidos por
microempreendedores
individuais, cuja sigla é MEI.
O pagamento é possível pelo
sistema de recolhimento em
valores fixos mensais e
refere-se ao mês de junho.

ARRI COSER, criador
da rede Fogo de Chão

No início,
você faz tudo
sozinho.
Mata um leão
pela manhã,
um à tarde e
um à noite

● SALÁRIOS
Não se esqueça! Trata-se do
último dia para o pagamento
dos salários dos funcionários
do mês de junho deste ano. O
empresário ainda precisa,
também no dia 5, recolher a
contribuição para o Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

● IRF
O Imposto Retido na Fonte
deve ser descontado pelo
empresário do pagamento do
trabalhador assalariado, mas
sem vínculo empregatício.
Se não houver expediente
bancário, o prazo a ser
observado será o dia útil
imediatamente anterior.

● ICMS
Pagamento da diferença de
alíquota do ICMS devido pelas
empresas optantes pelo
Simples Nacional. O imposto é
referente, informa o Sebrae,
às aquisições de produtos
feitos pelo empreendedor em
outros estados. A negociação
deve ter sido feita em junho.

● COFINS
É uma contribuição que deve
ser feita com base no
faturamento de junho, assim
como outros tributos pagos
em julho. Neste caso, porém,
o código DARF é alterado para
2172 (empresas em geral). A
alíquota envolvida nesta
operação é de 3%.

Erramos

“

● INSS
Trata-se da contribuição
previdenciária devida pelas
empresas em geral e
calculada sobre o total da
folha de pagamento, bem
como dos valores retidos.
Vale lembrar que o
recolhimento do valor é
referente ao mês de junho.

● PIS/PASEP
Trata-se da contribuição com
base no faturamento obtido
pelo empreendedor no mês de
junho. Importante lembrar
que o código DARF envolvido
nesta operação é 8109. A
alíquota relacionada ao
tributo, segundo o Sebrae-SP,
é de 0,65%.

● PREVIDÊNCIA
O empresário deve entregar a
Guia de Recolhimento da
Previdência Social. Trata-se
da entrega de contra-recibo
referente ao recolhimento de
junho. O empreendedor deve
fazer a entrega ao sindicato
que representa a categoria
profissional dos funcionários.

”

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

ENTRE
ASPAS

● IMPOSTO DE RENDA
Último dia para o pagamento
do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica desde que
sua empresa tenha optado
pelo Simples Nacional. Ele
incide sobre os ganhos de
capital (lucros) obtidos na
alienação de ativos de junho
do seu empreendimento.

Gisele Tamamar

O empreendedorismo chegou
ao MBA, por isso, estratégias
de mercado, finanças e gestão
de marketing agora fazem par-
te da grade curricular dos cur-
sos para ajudar na capacitação
dos alunos. “Não existe ensinar
a ser empreendedor. Existe de-
senvolver o espírito de em-
preendedorismo e mostrar as
técnicas de desenvolvimento
de negócios”, afirma o coorde-
nador do curso da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) do Rio
de Janeiro, Marcus Quintella.

Casos de empreendedores
que fizeram sucesso sem ter
formação são raros, destaca
Quintella. “Eles são exceções.
Não é a regra do jogo. Noventa
e cinco por cento das pessoas
precisam estudar, fazer pesqui-
sas, se planejar”, alerta.

“Existem pessoas com carac-
terísticas pouco empreendedo-
ras, que não querem nada que
traga surpresa. Para esse tipo
de pessoa, o curso não é indica-
do. A motivação é de cada um e
o objetivo é conseguir ordenar
essa vontade de criar novas coi-
sas, de abrir uma empresa”, afir-
ma o coordenador do curso da
Universidade Anhembi Morum-
bi, Dennis Vincent Reade.

Este será o primeiro ano do
curso na Anhembi Morumbi.
“O mercado apresenta mudan-
ças cada vez mais rápidas. E

com essas mudanças surgem
oportunidades para empreende-
dores abrirem novos negócios.
Boas ideias tendem a prosperar
independentemente se o merca-
do está recessivo ou em cresci-
mento”, completa Reade. Um
dos diferencias do curso da
Anhembi será uma disciplina
prática realizada em Brotas pa-
ra um curso de liderança. “Um
bom líder também precisa sa-
ber ser liderado”, diz Reade.

Os cursos não são voltados
apenas para quem pretende
abrir seu próprio negócio. Os
coordenadores destacam que o
aprendizado também atrai pes-
soas de média gerência dos de-
partamentos de desenvolvimen-
to de novo negócios das empre-
sas. “São profissionais das áreas
de empreendedorismo interno.

Eles vão estudar as oportunida-
des para lançar novos produ-
tos, expandir mercado, diversi-
ficar”, diz Quintella.

Experiência. João Braga Leal,
de 29 anos, cursou o MBA em
Empreendedorismo da FGV
em 2009. Como ele tinha acaba-
do de formar-se em administra-
ção, muito do conteúdo apre-
sentado havia sido visto na fa-
culdade. “Se o profissional já

fez uma graduação em adminis-
tração, economia ou engenha-
ria, a teoria não vai agregar mui-
to. Mas em outros casos, acredi-
to que o curso faça mais senti-
do”, afirma o empreendedor.

Do lado positivo, Leal aponta
a possibilidade de ampliar a re-
de de contatos com alunos e
professores. O empresário é
fundador do Igluu, um site que
atua como facilitador do proces-
so da decisão do que comer.

O site ajuda o usuário a
montar o cardápio da sema-
na, gera uma lista de com-
pras para fazer os pratos e
ainda faz a conexão com
chefs que podem vender
seus serviços. Para colocar o
projeto no ar, Leal contou
com a ajuda de R$ 20 mil da
aceleradora 21212 e de outros
R$ 200 mil de dois investido-
res. Hoje, o site Iglu tem 29
mil usuários cadastrados.

Atenção com o calendário

Agenda tributária
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EDITORIAL

Aulas de MBA ajudam a desenvolver os negócios

Nunca se falou tan-
to da importância
da inovação para
tornar a economia
brasileira mais
competitiva. E,

boa notícia para todos os em-
preendedores, nunca houve
tanto recurso público para in-
vestimentos em inovação.

Novos produtos, novas for-
mas de produção e de comer-
cialização são essenciais para
dar às empresas um fator adi-
cional que lhes permita preser-

var e ampliar mercados, em
um ambiente no qual a concor-
rência é cada vez mais acirra-
da. As pequenas e médias em-
presas, em geral capazes de to-
mar decisões com mais rapi-
dez do que as grandes corpora-
ções, podem obter resultados
surpreendentes com investi-
mentos em inovação.

Disponibilidade de recursos
e perspectivas animadoras de
obtenção de ganhos expressi-
vos com presteza formam uma
combinação ideal para o au-

mento rápido dos investimen-
tos em inovação. Na prática,
porém, nem sempre essa com-
binação ocorre. Isso é particu-
larmente real para os empreen-
dimentos de menor porte.

Até agora, dos investimen-
tos das empresas em inovação,
estimados entre R$ 40 bilhões
e R$ 50 bilhões pelo IBGE, me-
nos de 10% são financiados pe-
lo setor público. Para ampliar
sua participação, o governo
anunciou em março um plano
de investimentos em inovação

de R$ 32,9 bilhões.
Pouco desse dinheiro, po-

rém, chegará às pequenas e mé-
dias empresas, como concluí-
ram os participantes do fórum
Investimentos em Inovação para
a Competitividade promovido
pelo Estado no início deste
mês. As políticas públicas nes-
sa área ainda contêm deficiên-
cias que dificultam ou impe-
dem o acesso das empresas de
menor porte aos financiamen-
tos oferecidos. Uma das princi-
pais dificuldades são as garan-

tias exigidas nos empréstimos
concedidos por instituições fi-
nanceiras públicas.

“Principalmente empresas
pequenas e médias não têm
bens para oferecer em garan-
tia”, afirmou um dos partici-
pantes do fórum, o presidente
da Confederação Nacional da
Indústria, Robson Andrade. A
alternativa, a obtenção de uma
carta de fiança bancária, torna-
ria a operação financeiramen-
te inviável, pois ela custa 3% do
valor da operação. A linha de

crédito da Agência Brasileira
de Inovação (Finep) tem juros
de 2,5% a 5% ao ano.

O presidente da Finep, Glau-
co Arbix, reconheceu a existên-
cia do problema, mas disse que
não tem poderes para resolvê-
lo. Pediu ao Ministério da Fa-
zenda, portanto, que o resolva.
Esta é uma questão que exige
solução rápida, para que o pla-
no de estímulo à inovação nas
pequenas e médias empresas
não fique só no papel ou no dis-
curso oficial.
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● Sebrae-SP
A central telefônica da
entidade funciona no
0800-570-0800. O
atendimento ocorre
em dias úteis, sempre
das 8h às 20h. O serviço
é ideal para quem
deseja empreender.30/7
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O difícil acesso aos financiamentos para inovação

Telefone
para guardar

Cursos capacitam profissional para abrir sua própria empresa e promovem a troca de experiências entre participantes e professores

Estudos.
João Leal
ampliou rede
de contatos,
mas acha
que conteúdo
deixou a
desejar

ESTADÃO

Na edição sobre o 5º
Encontro Estadão PME
escrevemos errado o nome
do criador da Enox. A grafia
correta é Ernesto Villela.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X2.




