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Cresce o número
de microempresas
no País em 2013
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“contaminados”peladeterioração das expectativas de economistas e operadores financeirosporqueamaiorparte dasatividades 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.
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Ritmo. O segmento de micro e
pequenas empresas cresceu no
ano passado 4%, enquanto a
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Micro e Pequena Empresa, Afif
Domingos, defende que o Super
Simples, sistema que reduziu a
carga tributária e unificou o pagamento de oito tributos diferentes
em uma única guia, seja estendido a todas as categorias, medida
que encontra grande resistência
da Receita Federal. O tratamento
diferenciado é permitido às empresas que faturam até R$ 3,6
milhões. No entanto, não podem
aderir ao regime empreendimentos do setor de serviços, com exceção das empresas de contabilidade.
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Alheios ao pessimismoque tomou conta da economiabrasileira, 31,4 mil empresários
brasileiros tiveram uma “promoção” nos negócios, ao passarem da condição de microempreendedores individuais(MEI) para donos de microempresas. É praticamente a mesma quantidade de todo o ano de 2012, quando essa
transição foi feita por 31,8 mil
pessoas.
Desde 2009, quando foi criada a figura jurídica do MEI, 86,5
mil microempreendedores subiram da categoria, que fatura,
no máximo, até R$ 60 mil por
ano.Onúmerode2013representa mais de um terço da ascensão
empresarial registrada pelo Sebrae nos últimos quatro anos. O
presidente da instituição, Luiz
Barreto, estima que neste ano
cerca de 50 mil pessoas que trabalham por conta própria vão se
tornar donos de microempresas, cujo faturamento anual pode ser de até R$ 360 mil.
O aumento da renda média
dos brasileiros e a melhoria da
educação são apontados por
Barretocomoosprincipaisfatores para explicar o bom desempenho do segmento. O presidente do Sebrae diz que os microempreendedores não foram
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Afif defende
Super Simples para
todas as categorias

economia brasileira não conseguiu 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 empresarialdeMEI paramicroempresas.
Os números recordes de formalização dos microempreendedores individuais só são
“manchados” pela alta inadimplência do segmento. Mais da
metadedos3,1milhõesdetrabalhadores formalizados desde
2009 está com o pagamento
dos tributos atrasado.
Para o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, o comportamento se deve à cultura do carnê,
que foi instituído pelas grandes
lojas de varejo e passou a fazer
partedoimagináriodosbrasileiros. “Quando se tem o ‘carnezinho’, o pagamento passa a ser
sagrado”, afirma. Os microempreendedores precisam imprimir 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
deenviarasguiasderecolhimento do ano inteiro aos microempreendedores que, inadimplentes, perdem o direito à cobertura previdenciária (auxílio doença, auxílio maternidade e aposentadoria).Umprimeirocontato já foi feito com o Banco do
Brasil para que a instituição fique responsável pela operação.
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Mais de 31 mil microempreendedores individuais se tornaram
microempresários até agosto – mesma marca de todo o ano passado

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

DEPOIMENTO
Rosana Okada, ‘sushiwoman’

Formalização
permitiu vender
para o governo
A “sushiwoman” Rosana Okada viu seus negócios prosperarem depois que, como microempreendedora individual,

altade0,49%apurada naarrecadaçãodogoverno federalnoprimeiro semestre, na comparação com o mesmo período de
2012. A receita fiscal gerada por
micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais passou de R$ 8,38 milhões,noprimeiroanodevigênciadoSuperSimples(2007),pa-

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

ra R$ 46,5 milhões, em 2012.
Quando sobe de categoria, o
microempresário deixa de pagar R$ 33,90 de contribuição
previdenciária, acrescido de R$
1 (caso a atividade seja comércio e indústria) ou R$ 5 (se for
prestador de serviços), para desembolsar um valor que varia
deacordo comsua receita bruta

acumulada. Na primeira faixa,
empresascomfaturamentoacumulado de R$ 60 mil a R$ 90 mil
por ano, a alíquota é de 6% caso
não seja preciso pagar o ImpostosobreProdutosIndustrializados (IPI). Com esse imposto, o
recolhimento sobe para 6,75%.
O Super Simples simplifica
numa mesma guia seis tributos

federais (PIS/Pasep, CSLL, Cofins, IRPJ, INSS e IPI), um estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), e um municipal, o Imposto sobre Serviços (ISS).
Além da unificação dos impostos, há redução em até 40% da
carga tributária.
Histórico. Cerca de 7,5 milhões de empresas aderiram ao
Super Simples desde a criação
do regime – sendo, nesses seis

● Diferenciação

Crescimento.
Lenildo
conquistou
clientes em
São Paulo

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

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

O engenheiro agrônomo Lenildo Lima já criou 400 receitas
com caju, de cachaça à rapadura. Mas focou em 14 produtos
para construir a Império Doce.
O empresário do Piauí, inclusive, 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 estava endividado e, por isso, procu-

INSCREVA-SE NO

rava uma alternativa para ganhar dinheiro. Essa busca o levou aos doces. “Minha mãe disse: ‘não tem coisa melhor na vida do que recomeçar adoçando
a vida de outras pessoas’”, lembra o empreendedor. A inspiração materna, no entanto, não facilitou o caminho de Lenildo,
que escorregou nas primeiras
receitas do doce de caju. “Resolvi deixar mais na panela e ele
cristalizou. Aí ficou bom.”
Desde então, Lenildo não parou 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

OPALAS
PEDRO II
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não ficar tão dependente da safra do caju, porém, Lima também fabrica outros dez itens,
como doce de leite e goiabada.
As vendas para o Sudeste começaram a crescer desde a participação do empresário na feira Piauí Sampa, cujo objetivo é
apresentar os empreendedores
daquele estado. Na primeira edição, há nove anos, ele vendeu
200 quilos de produtos. No en-

em Águas Claras (DF), a Baketsu Sushi, loja onde o casal
serve a comida japonesa, ministra cursos de culinária
oriental e prepara os pratos
do buffet, tem faturamento
anual de R$ 100 mil. A empresa tem duas funcionárias contratadas. A formalização também facilitou a negociação de
empréstimos em bancos, de
acordo com Rosana.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.

Empresas do Simples arrecadam 16% mais
Aarrecadação dasempresas optantes do Simples Nacional –
que engloba MEI, micro e pequenas 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 Receita Federal.
O resultado é bem superior à

passou a emitir notas fiscais.
Isso permitiu que ela e o marido, Roberto Shoji Okada, conquistassem o paladar dos ministros e funcionários de tribunais superiores de Brasília.
Ter o governo como cliente
foi um passo importante.
Quando trabalhava em casa,
com a ajuda dos filhos, Rosana conseguia faturar R$ 60
mil por ano. Agora, instalada

contro deste ano, que acabou
no último domingo, trouxe 6
mil quilos – a cada 15 dias, um
caminhão carregado de mercadoria 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 faturou R$ 500 mil no ano passado e
espera chegar a R$ 750 mil em
2013. A ideia de abrir uma empresa de joias surgiu após Áurea
perceber a busca crescente por
presentesnaregião.“Meu marido trabalhava só com lapidação.Enxergueiumaoportunidade e resolvemos investir”, diz.

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

anos, responsáveis por R$ 209
milhões em arrecadação. Quase a metade delas é composta
por microempreendedores individuais que, antes ilegais, não
contribuíam para o governo.
“A maioria dos microempreendedores individuais demonstra que quer crescer, faturar mais, expandir os negócios.
Isso é muito positivo não só para eles, mas para a economia como um todo”, diz o presidente
do Sebrae, Luiz Barretto. / M.R.A.

Hoje, o negócio conta com 22
funcionários e aposta na diferenciação para ganhar espaço
entre os concorrentes. “Fazemospeçascomprata,ouroediamante”, explica Áurea, que vende brincos por R$ 8 mil.
Análise. Para o professor do
CentroUniversitáriodaFEI,Edson Sadao, a empresa Império
Doce tem potencial. “O contexto em que Lenildo se insere é o
do Brasil descobrir potenciais
que ele mesmo tem, mas em regiões distintas.” Como exemplo, ele cita o açaí, que conquistouSãoPaulo. “O cajué um produto de alta aceitação. O grande
empecilho é o preço, que começa a melhorar com o aumento
de escala”, diz.O ponto de atenção está na padronização e nas
certificações, que conferem
maior confiabilidade ao produto.EmrelaçãoaonegóciodeÁurea,Sadaoacreditaqueaempresáriaestá no caminho certo. “Ea
está em um mercado extremamente competitivo e vende não
só um produto, mas toda uma
cultura por trás das pedras.”

