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“O desafio
principal das
prestadoras
de serviço
é resolver a
questão da
segurança”
Rose Mary Lopes,
ESPM

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 outubro. Os dados são
reunidos pelo governo no Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

● ICMS
Pagamento da diferença de
alíquota do ICMS devido pelas
empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional. O imposto é re-
ferente, informa o Sebrae, às
aquisições de produtos feitas
pelo empreendedor em outros
estados. A negociação deve
ter sido feita em outubro.

Gastar
tempo na
execução é
importante
porque você
vai colher
o certo
Chieko Aoki,
Blue Tree Hotels

● SALÁRIOS
Empreendedor, não se esque-
ça! Trata-se do último dia para
o pagamento dos salários dos
funcionários do mês de outu-
bro. O empresário ainda preci-
sa, no dia 7 de novembro, reco-
lher a contribuição para o Fun-
do de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

● GPS
Data para entregar a Guia de
Recolhimento da Previdência
Social (GPS). É necessário o
contra-recibo e a cópia da GPS
referente ao recolhimento do
mês de outubro de 2013. O
documento deve ser encami-
nhado ao sindicato que repre-
senta a categoria profissional.

● IRF
O Imposto Retido na Fonte
deve ser descontado pelo em-
presário do pagamento do tra-
balhador assalariado, mas
sem vínculo empregatício. Se
não houver expediente bancá-
rio, o prazo a ser observado
será o dia útil imediatamente
anterior, informa os responsá-
veis pelo assunto no Sebrae.

● COFINS
É uma contribuição que deve
ser feita com base no fatura-
mento de outubro, assim co-
mo outros tributos pagos no
mesmo mês. Neste caso, po-
rém, o empresário deve saber
que o código DARF é alterado
para 2172 (empresas em ge-
ral). A alíquota envolvida nes-
ta operação é 3%.

“

● INSS
Trata-se da contribuição previ-
denciária devida pelas empre-
sas em geral e calculada so-
bre o total da folha de paga-
mento, bem como dos valores
retidos. Vale lembrar ao em-
presário que o recolhimento
do valor é referente ao mês de
outubro.

● PIS/PASEP
Trata-se da contribuição com
base no faturamento obtido
pelo empreendedor no mês de
outubro. Importante lembrar
o empreendedor que o código
DARF envolvido nesta opera-
ção é 8109. A alíquota relacio-
nada ao tributo, segundo tam-
bém informa o Sebrae-SP, é
de 0,65%.

● MEI
Trata-se do último dia para o
recolhimento do imposto refe-
rente aos negócios mantidos
por microempreendedores
individuais, cuja sigla é MEI. O
pagamento, por parte do em-
preendedor, é possível pelo
sistema de coleta em valores
fixos mensais e refere-se ao
mês de outubro.

”
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● IMPOSTO DE RENDA
Último dia para o pagamento
do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica desde que sua
empresa tenha optado pelo
sistema Simples Nacional. Ele
incide, é importante lembrar,
sobre os ganhos de capital
(lucros) obtidos na alienação
de ativos de outubro do seu
empreendimento.

Rodrigo Rezende

O segmento de limpeza residen-
cial está aquecido e se profissio-
nalizando no Brasil. Por isso,
desperta o interesse de empre-
sários brasileiros e estrangeiros
– sem contar os empreendedo-
res que desejam começar fran-
quias dessas marcas.

A Zelo, que começou a ope-
rar neste semestre, investe em
diversas regiões do País. Tem
uma unidade própria e já co-
mercializou 22 franquias. “Nos-
sa intenção é abrir pelo menos
100 unidades no primeiro ano”,
afirma Vanderlei Justo Junior,
diretor da empresa. O investi-
mento para montar uma fran-
quia é de R$ 60 mil e o fatura-
mento mensal previsto no pri-
meiro ano é de até R$ 50 mil,
com margem líquida de 30%.

A empresa promete executar
o trabalho similar ao de uma fa-
xineira por um preço próximo
ao que a diarista cobra, cerca de
R$ 100. As tarefas são executa-
das em duas horas e o cliente
não precisa preocupar-se com
o material ou com a alimenta-
ção de quem executa a limpeza.
“O consumidor pode comprar
tanto o serviço único quanto as-
sinar um pacote”, diz Junior. A
marca nasceu a partir da ideia
de um grupo de investidores
com experiência no mercado
de limpeza profissional voltada
à área comercial.

A portuguesa House Shine,
que abriu as portas em 2008 e
administra 47 franquias naque-
le país, chegou ao Brasil em ju-
lho do ano passado e já comer-
cializou 250 unidades franquea-
das. “Recebíamos pedidos de in-
teressados em abrir aqui (Bra-
sil), começamos a investigar e
identificamos uma grande de-
manda no Brasil”, diz Lilian Es-
teves, diretora da marca, que es-
pera faturar R$ 93 milhões nes-
te ano só no País.

A limpeza residencial que a
empresa oferece, incluindo
equipamentos e produtos, é
executada por uma equipe de
duas funcionárias no período
de duas horas – o serviço tam-
bém custa aproximadamente
R$ 100. Para o interessado em
empreender, o investimento ne-
cessário é de R$ 87 mil. O fatu-
ramento mensal varia de R$ 40
mil a R$ 80 mil, dependendo da
região, com margem de lucro
de 20% a 25%.

Rose Mary Lopes, coordena-
dora do Núcleo de Empreende-
dorismo da ESPM, afirma que a
limpeza residencial pode ser
um bom negócio, principalmen-
te em cidades grandes. “O desa-
fio principal das prestadoras
desse tipo de serviço é resolver
a questão da segurança”, afir-
ma. “A casa é meio que um san-
tuário, onde as pessoas querem
estar seguras, o grande obstácu-
lo é sentir-se seguro com rela-
ção a quem vai trabalhar nela.”

De acordo com dados com-
pilados pela Associação Brasi-
leira do Mercado de Limpeza
Profissional (Abralimp), o se-
tor tem mais de 13 mil empre-
sas prestadoras de serviços –
incluindo limpeza comercial
e residencial. Ainda confor-
me a associação, juntas, es-
sas empresas faturam aproxi-
madamente R$ 16 bilhões. A
Abralimp informa que a
maioria (70%) tem menos
de 20 funcionários.

Rose, sua secretária particular

Agenda tributária
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EDITORIAL

Domésticas profissionais ganham espaço no País

Cerca de 1.400
empresas de pe-
queno porte do
Estado de São
Paulo deixarão o
regime tributá-

rio especial do Simples Na-
cional neste ano, apenas por-
que a inflação e a alta de seus
custos as farão ultrapassar o
limite de enquadramento
nesse regime, que unifica o
recolhimento de diferentes
tributos e reduz a carga tribu-
tária. O número consta de le-

vantamento concluído há pou-
co pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo.

Embora o número seja relati-
vamente pequeno (estima-se
que, em todo o País, haja cerca
de 8 milhões de micro e peque-
nas empresas), o levantamento
ressalta uma questão não resol-
vida pela Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa (Lei Comple-
mentar 123, de 2006, que insti-
tuiu o Simples Nacional). Trata-
se da situação da empresa que

excede o limite de enquadra-
mento.

A questão tem pelo menos
duas partes. A primeira é o pró-
prio limite de faturamento,
que, desde a criação do regime,
só foi corrigido uma vez – desde
2012, o teto é de R$ 360 mil para
as microempresas e de R$ 3,6
milhões para as pequenas em-
presas. Sua correção depende
de lei complementar, o que a
torna mais difícil. Empresários
propõem normas que permi-
tam a correção mais frequente e

menos complicada.
A segunda parte é a inexistên-

cia de regras de transição para
as empresas que ultrapassam o
teto. Quando deixam o Simples
Nacional, as empresas passam
a recolher entre 30% e 40%
mais de impostos. Muitos em-
preendedores, por isso, redu-
zem a expansão de seus negó-
cios, para não terem de reco-
lher mais impostos, abrem ou-
tras empresas ou optam pela in-
formalidade parcial. Nenhuma
das opções é boa para o País.

Essa foi uma das questões dis-
cutidas por parlamentares, téc-
nicos do governo e empresá-
rios, em seminário realizado há
algumas semanas pela Câmara
dos Deputados para debater o
projeto de lei complementar
que altera a Lei da Micro e Pe-
quena Empresa. Entre as regras
sugeridas estão a instituição de
um faixa de tolerância de 20%
acima do limite na qual a empre-
sa poderia permanecer durante
certo período sem perder os be-
nefícios do Simples.

Entre as mudanças que o
relator do projeto, deputado
Cláudio Puty (PT-PA), suge-
rirá, além do aumento do li-
mite de enquadramento (pa-
ra R$ 432 mil e R$ 4,32 mi-
lhões, respectivamente), es-
tá a criação de faixas de tribu-
tação diferenciada de acordo
com o faturamento, mecanis-
mo similar ao aplicado no cál-
culo do Imposto de Renda
das pessoas físicas. Seria
uma alteração positiva para
os contribuintes.
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Promissor. Segundo Vanderlei Junior, Zelo pretende abrir 100 unidades só no primeiro ano

Regras de transição para empresas que excedem o limite do Simples

Telefone
para guardar
● Sebrae-SP
A central telefônica da
entidade funciona no
0800-570-0800. O
atendimento ocorre
em dias úteis, sempre
das 8h às 20h.

Nova legislação deu força para empresas que executam o serviço de limpeza com eficiência e preço atrativo para o consumidor
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 out. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X2.




