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Especial | Pequenas e médias empresas

Mercado Estudo do Sebrae identifica no setor 120 mil
empreendimentos que faturam até R$ 60 mil ao ano

Negócios com moda
crescem mais entre
as microempresas

D I V U LG A Ç Ã O

A artesã e designer de acessórios Solange Arruda produz 200 peças por mês e abrirá seu primeiro ponto de venda em dezembro

Cláudia Daré
Para o Valor, de São Paulo

A quantidade de pequenos ne-
gócios da moda cresceu 51,66% em
dois anos, entre 2010 e 2012, dian-
te de 9,46% das médias e grandes
empresas. Os microempreendedo-
res individuais (MEI), com fatura-
mento até R$ 60 mil por ano e até
um funcionário, já são responsá-
veis por mais de 120 mil empreen-
dimentos no setor. Os números,
apresentados com exclusividade
pelo Va l o r , fazem parte de um es-
tudo desenvolvido pelo Serviço de
Apoio a Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), que atende a 23 mil
empresas de moda, por meio de
projetos e convênios voltados para
o aumento e construção de rela-
ções sustentáveis na cadeia produ-
tiva. O segmento engloba têxtil e
confecção, couro e calçados, ge-
mas e joias.

Segundo o levantamento, esses
negócios já representam 46% das
empresas do setor: 44% são mi-
croempresas com faturamento até
R$ 360 mil e 10% pequenos empre-
endimentos com faturamento até
R$ 3,6 milhões, somando 271 mil
estabelecimentos, o equivalente a
98% do total de empresas do mer-
cado brasileiro da moda.

É nesse cenário que Solange Ar-
ruda, artesã e designer de acessó-
rios brasiliense, que vive em Ala-

goas, abrirá, em dezembro, seu
primeiro ponto de venda. Há dez
anos atendendo em sua residên-
cia, produz 200 peças por mês, tem
clientes espalhados em vários pon-
tos do Brasil e faturamento anual
em torno de R$ 50 mil. Solange fez
parte do grupo de 21 micros e pe-
quenas empresas, de 15 Estados,
que expôs seus produtos na FFW
S h o p, loja do São Paulo Fashion
Week. “Mais do que fechar negó-
cios, a loja é uma oportunidade de
conhecer mais de perto um merca-
do de alto luxo quase inacessível
para quem trabalha fora dos prin-
cipais eixos da moda brasileira”,
avalia a empresária.

A oportunidade é fruto do
Convênio Contextualizar na Mo-
da, uma parceria de quase R$ 10
milhões com o Instituto Nacional
de Moda e Design, que além de
apoiar os pequenos empresários,
também identifica e fomenta
ideias. “Calculamos que as ações
do convênio já tenham beneficia-
do diretamente mais de 500 pe-
quenos negócios”, diz Luiz Bar-
retto, presidente do Sebrae.

A Stooge também é um deles.
Criada há quatro anos por Patrícia
Oliveira, que mora em Apucarana
(PR), vende roupas e acessórios em
200 pontos de vendas espalhados
pelo país e fatura R$ 1,5 milhão. Es-
pecializada na moda rock, atual-
mente Patrícia trabalha em parce-

ria com tatuadores e desenhistas,
que produzem estampas exclusi-
vas para suas coleções. “A cada ano
o faturamento aumenta conside-
ravelmente e espero uma alta de
50% para 2014”, diz.

Os publicitários Tiago Durante e
Rafael Lange também se benefi-
ciam dos convênios do Sebrae e
são mais um caso de sucesso no
próspero mercado de pequenos
negócios da moda. Em 2008 cria-
ram a marca de camisetas Liverpo -
ol. Atualmente, com 14 funcioná-
rios diretos, tem faturamento de
R$ 2,4 milhões e crescimento de
120% em relação a 2012. “Estamos
mais que dobrando a cada ano, é
uma conquista e tanto”, diz Lange,
prevendo faturar R$ 3 milhões em
2014. Quando os apresentadores
do canal Multishow apresentaram
o Rock in Rio 2013 com suas cami-
setas, eles celebraram a consagra-
ção de um negócio que investe em
criatividade e qualidade.

Os mesmos componentes mo-
vem a fábrica de calçados M u v, de
Brasília. Miguel Marinho e Vinícius
Matheo, sócios da empresa, apos-
tam em soluções inovadoras como
os tênis adesivados que vêm con-
quistando clientes em diversas
partes do país. “Já existia customi-
zação de tênis de grandes marcas,
só que algumas não eram vendi-
das no Brasil ou eram muito caras,
o tempo de entrega era grande e

não dava liberdade de brincar com
estampas. Essa foi a grande sacada,
ninguém no mundo faz igual a
g e n t e”, diz Matheo. Os jovens em-
presários empregam oito funcio-
nários diretos e terceirizam outra
dezena para serviços online e redes
sociais e esperam bater R$ 1 mi-
lhão de faturamento em 2014,
atendendo no atacado e no varejo.

Para o presidente do Sebrae há
pelo menos duas principais razões
que justificam esse crescimento, a
criação em 2006 da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, que

trouxe, entre outros benefícios, o
Supersimples, uma redução, em
média, de 40% da carga tributária e
permitiu a criação da figura jurídi-
ca do MEI, e, no aspecto econômi-
co, o aparecimento de um merca-
do interno forte com mais de 100
milhões de consumidores, dos
quais 40 milhões pertencem à no-
va classe média, com mais condi-
ções de adquirir produtos e servi-
ços. “O brasileiro tem mais motiva-
ção para empreender. Hoje, a cada
três pessoas que iniciam um em-
preendimento, duas o fazem por

uma oportunidade de negócios. Is-
so muda completamente a quali-
dade do empreendedorismo no
país”, analisa Barretto, do Sebrae.

Em dez anos, o percentual de
pessoas que decidiram empreen-
der por oportunidade subiu de
44% para 69%, pouco menos de
20% do PIB. “Por isso, o trabalho do
Sebrae tem se direcionado a forta-
lecer os pequenos negócios para
conquistarem valor agregado em
suas operações e posicionamento
sustentável nas cadeias de valor
que se inserem”, afirma Barretto.

Fonte: Sebrae 

Mercado fashion
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Ligueeconsulte:0800 707 1250
www.localiza.com/empresa

Para a Localiza, não importa
o tamanho da sua empresa.
Mas aonde ela quer chegar.
Todas as empresas podem e precisam, sempre, otimizar os seus gastos. Por isso,
o aluguel de carros se torna um grande aliado para gerar economia, flexibilidade
emuitomais ganhos para o seu dia a dia. E omelhor: pelo tempo que precisar.

Conte com quemmais entende
de aluguel de carros no Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F23.




