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A “sushiwoman” Rosana Oka-
da viu seus negócios prospera-
rem depois que, como mi-
croempreendedora individual,

passou a emitir notas fiscais.
Isso permitiu que ela e o mari-
do, Roberto Shoji Okada, con-
quistassem o paladar dos mi-
nistros e funcionários de tribu-
nais superiores de Brasília.
Ter o governo como cliente
foi um passo importante.
Quando trabalhava em casa,
com a ajuda dos filhos, Rosa-
na conseguia faturar R$ 60
mil por ano. Agora, instalada

em Águas Claras (DF), a Ba-
ketsu Sushi, loja onde o casal
serve a comida japonesa, mi-
nistra cursos de culinária
oriental e prepara os pratos
do buffet, tem faturamento
anual de R$ 100 mil. A empre-
sa tem duas funcionárias con-
tratadas. A formalização tam-
bém facilitou a negociação de
empréstimos em bancos, de
acordo com Rosana.

“Meu marido trabalhava só
com lapidação. Enxerguei
uma oportunidade com as
joias e resolvemos investir”

Áurea
Brandão

DONA DA

OPALAS

PEDRO II

Murilo Rodrigues Alves
BRASÍLIA

Alheios ao pessimismo que to-
mou conta da economia brasi-
leira, 31,4 mil empresários
brasileiros tiveram uma “pro-
moção” nos negócios, ao pas-
sarem da condição de mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI) para donos de mi-
croempresas. É praticamen-
te a mesma quantidade de to-
do o ano de 2012, quando essa
transição foi feita por 31,8 mil
pessoas.

Desde 2009, quando foi cria-
da a figura jurídica do MEI, 86,5
mil microempreendedores su-
biram da categoria, que fatura,
no máximo, até R$ 60 mil por
ano.O númerode2013 represen-
ta mais de um terço da ascensão
empresarial registrada pelo Se-
brae nos últimos quatro anos. O
presidente da instituição, Luiz
Barreto, estima que neste ano
cerca de 50 mil pessoas que tra-
balham por conta própria vão se
tornar donos de microempre-
sas, cujo faturamento anual po-
de ser de até R$ 360 mil.

O aumento da renda média
dos brasileiros e a melhoria da
educação são apontados por
Barreto como os principais fato-
res para explicar o bom desem-
penho do segmento. O presi-
dente do Sebrae diz que os mi-
croempreendedores não foram

“contaminados” pela deteriora-
ção das expectativas de econo-
mistas e operadores financei-
ros porque a maior parte das ati-
vidades pertence ao comércio e
serviços. No entanto, ele alerta
que, se houver uma tendência
de aumento de desemprego, o
impacto será imediato. “Eles
não são uma ilha”, afirmou,
apontando como preocupação
a desaceleração no consumo
das famílias.

Ritmo. O segmento de micro e
pequenas empresas cresceu no
ano passado 4%, enquanto a

economia brasileira não conse-
guiu expandir 1%. Ao todo, mais
de 3,1 milhões de trabalhadores
se tornaram MEI nos últimos
quatro anos. Os benefícios da
formalização são muitas vezes
as causas para a ascensão em-
presarial de MEI para microem-
presas.

Os números recordes de for-
malização dos microempreen-
dedores individuais só são
“manchados” pela alta inadim-
plência do segmento. Mais da
metade dos 3,1 milhões de traba-
lhadores formalizados desde
2009 está com o pagamento
dos tributos atrasado.

Para o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, o comportamen-
to se deve à cultura do carnê,
que foi instituído pelas grandes
lojas de varejo e passou a fazer
parte do imaginário dos brasilei-
ros. “Quando se tem o ‘carnezi-
nho’, o pagamento passa a ser
sagrado”, afirma. Os microem-
preendedores precisam impri-
mir os boletos pela internet, o
que contribuiria para o nível de
calote de 55% do segmento.

Para reverter esse cenário, a
Secretaria da Micro e Pequena
Empresa estuda a possibilidade
deenviarasguias derecolhimen-
to do ano inteiro aos microem-
preendedores que, inadimplen-
tes, perdem o direito à cobertu-
ra previdenciária (auxílio doen-
ça, auxílio maternidade e apo-
sentadoria).Umprimeiro conta-
to já foi feito com o Banco do
Brasil para que a instituição fi-
que responsável pela operação.

Gisele Tamamara

O engenheiro agrônomo Lenil-
do Lima já criou 400 receitas
com caju, de cachaça à rapadu-
ra. Mas focou em 14 produtos
para construir a Império Doce.
O empresário do Piauí, inclusi-
ve, aposta na fruta para dobrar
o faturamento, que foi de R$ 3,2
milhões no ano passado.

A empresa foi criada em
1998, quando o engenheiro esta-
va endividado e, por isso, procu-

rava uma alternativa para ga-
nhar dinheiro. Essa busca o le-
vou aos doces. “Minha mãe dis-
se: ‘não tem coisa melhor na vi-
da do que recomeçar adoçando
a vida de outras pessoas’”, lem-
bra o empreendedor. A inspira-
ção materna, no entanto, não fa-
cilitou o caminho de Lenildo,
que escorregou nas primeiras
receitas do doce de caju. “Resol-
vi deixar mais na panela e ele
cristalizou. Aí ficou bom.”

Desde então, Lenildo não pa-
rou de inovar, embora priorize
14 variações do produto para
vender – entre eles está o mel
de caju e o vinho feito com base
na fruta. “Fabrico os produtos
que mais vendem e os que têm
lucratividade maior”, pontua.
Para diversificar a produção e

não ficar tão dependente da sa-
fra do caju, porém, Lima tam-
bém fabrica outros dez itens,
como doce de leite e goiabada.

As vendas para o Sudeste co-
meçaram a crescer desde a par-
ticipação do empresário na fei-
ra Piauí Sampa, cujo objetivo é
apresentar os empreendedores
daquele estado. Na primeira edi-
ção, há nove anos, ele vendeu
200 quilos de produtos. No en-

contro deste ano, que acabou
no último domingo, trouxe 6
mil quilos – a cada 15 dias, um
caminhão carregado de merca-
doria também sai do Piauí para
fazer entregas em São Paulo.

A empresária Áurea Brandão
também aproveitou as riquezas
regionais para empreender. Ela
é dona da Opalas Pedro II. O
nome da empresa de joias faz
referência a pedra extraída na

cidade de Pedro II, no Piauí. “As
opalas só existem na Austrália e
em Pedro II”, afirma. Ela fatu-
rou R$ 500 mil no ano passado e
espera chegar a R$ 750 mil em
2013. A ideia de abrir uma em-
presa de joias surgiu após Áurea
perceber a busca crescente por
presentes na região. “Meu mari-
do trabalhava só com lapida-
ção. Enxerguei uma oportunida-
de e resolvemos investir”, diz.

Hoje, o negócio conta com 22
funcionários e aposta na dife-
renciação para ganhar espaço
entre os concorrentes. “Faze-
mos peças com prata, ouro e dia-
mante”, explica Áurea, que ven-
de brincos por R$ 8 mil.

Análise. Para o professor do
Centro Universitárioda FEI, Ed-
son Sadao, a empresa Império
Doce tem potencial. “O contex-
to em que Lenildo se insere é o
do Brasil descobrir potenciais
que ele mesmo tem, mas em re-
giões distintas.” Como exem-
plo, ele cita o açaí, que conquis-
tou São Paulo. “O caju é um pro-
duto de alta aceitação. O grande
empecilho é o preço, que come-
ça a melhorar com o aumento
de escala”, diz. O ponto de aten-
ção está na padronização e nas
certificações, que conferem
maior confiabilidade ao produ-
to. Em relação ao negócio de Áu-
rea, Sadao acredita que a empre-
sária está no caminho certo. “Ea
está em um mercado extrema-
mente competitivo e vende não
só um produto, mas toda uma
cultura por trás das pedras.”

A arrecadação das empresas op-
tantes do Simples Nacional –
que engloba MEI, micro e pe-
quenas empresas – subiu 16%
no primeiro semestre deste ano
em relação ao mesmo período
de 2012, de R$ 22 milhões para
R$ 25,5 milhões, segundo a Re-
ceita Federal.

O resultado é bem superior à

alta de 0,49% apurada na arreca-
dação do governo federal no pri-
meiro semestre, na compara-
ção com o mesmo período de
2012. A receita fiscal gerada por
micro e pequenas empresas e
microempreendedores indivi-
duais passou de R$ 8,38 mi-
lhões, no primeiro ano de vigên-
cia do Super Simples (2007), pa-

ra R$ 46,5 milhões, em 2012.
Quando sobe de categoria, o

microempresário deixa de pa-
gar R$ 33,90 de contribuição
previdenciária, acrescido de R$
1 (caso a atividade seja comér-
cio e indústria) ou R$ 5 (se for
prestador de serviços), para de-
sembolsar um valor que varia
de acordo com sua receita bruta

acumulada. Na primeira faixa,
empresascom faturamento acu-
mulado de R$ 60 mil a R$ 90 mil
por ano, a alíquota é de 6% caso
não seja preciso pagar o Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). Com esse imposto, o
recolhimento sobe para 6,75%.

O Super Simples simplifica
numa mesma guia seis tributos

federais (PIS/Pasep, CSLL, Co-
fins, IRPJ, INSS e IPI), um esta-
dual, o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS), e um municipal, o Im-
posto sobre Serviços (ISS).
Além da unificação dos impos-
tos, há redução em até 40% da
carga tributária.

Histórico. Cerca de 7,5 mi-
lhões de empresas aderiram ao
Super Simples desde a criação
do regime – sendo, nesses seis

anos, responsáveis por R$ 209
milhões em arrecadação. Qua-
se a metade delas é composta
por microempreendedores in-
dividuais que, antes ilegais, não
contribuíam para o governo.

“A maioria dos microem-
preendedores individuais de-
monstra que quer crescer, fatu-
rar mais, expandir os negócios.
Isso é muito positivo não só pa-
ra eles, mas para a economia co-
mo um todo”, diz o presidente
do Sebrae, Luiz Barretto. / M.R.A.

Empresas do Simples arrecadam 16% mais

Caju garante R$ 3 mi
de faturamento para
empresário do Piauí

DEPOIMENTO

● O ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa, Afif
Domingos, defende que o Super
Simples, sistema que reduziu a
carga tributária e unificou o paga-
mento de oito tributos diferentes
em uma única guia, seja estendi-
do a todas as categorias, medida
que encontra grande resistência
da Receita Federal. O tratamento
diferenciado é permitido às em-
presas que faturam até R$ 3,6
milhões. No entanto, não podem
aderir ao regime empreendimen-
tos do setor de serviços, com ex-
ceção das empresas de contabili-
dade.

Formalização
permitiu vender
para o governo
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Cresce o número
de microempresas
no País em 2013
Mais de 31 mil microempreendedores individuais se tornaram
microempresários até agosto – mesma marca de todo o ano passado

Rosana Okada, ‘sushiwoman’

Afif defende
Super Simples para
todas as categorias

‘Promoção’. Restaurante japonês do casal Rosana e Roberto Okada virou microempresa

Império Doce fabrica 14
produtos com a fruta,
inclusive rapadura, e
pretende dobrar seus
ganhos em 2013

● Diferenciação

Inscreva-se até 16 de agosto pelo site 
www.premiompe.sebrae.com.br
ou procure o Sebrae mais próximo.

Realização:

INSCREVA-SE NO

Crescimento.
Lenildo
conquistou
clientes em
São Paulo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




