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» NAIRA SALES

D epois de 10 anos, a Fei-
ra do Empreendedor,
organizada pelo Servi-
ço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), voltou a ser realizado
no Rio de Janeiro. Cerca 40 mil
visitantes passaram pelos 100
estandes montados no evento,
encerrado no último domingo,
no Centro de Convenções SulA-
merica, na Cidade Nova. O en-
contro ofereceu consultorias,
oficinas, palestras e informa-
ções sobre como administrar
um negócio a microempreen-
dedores, a donos de micro e pe-
quenas empresas (MPEs)e a
potenciais empresários.

De acordo com o diretor-su-
perintendente do Sebrae-RJ, Ce-
zar Vasquez, a feira retornou ao
Rio pelo momento de mudan-
ças que a cidade atravessa. “Es-
tamos em um destino onde
grandes negócios estão apare-
cendo. Viemos oferecer aos em-
preendedores novas oportuni-
dades, bem como um conjunto
de atividades para contribuir
para a gestão de suas empresas”,
disse Vasquez. “Mesmo que ele
não vá usar de imediato esses
ensinamentos, em algum mo-
mento ele utilizará o que apren-
deu durante a visita”, completa.

De acordo com Vasquez, a
Feira do Empreendedor ofere-
ceu uma infinidade de serviços

em diferentes áreas, além de
ter sido uma grande oportuni-
dade de fazer contatos e apren-
der um pouco sobre a gestão de
uma empresa. “O visitante tam-
bém esclarece dúvidas assis-
tindo palestras que irão orien-
tá-lo bastante quando for para
o mercado”, afirma.

Quem visitou a feira teve a
oportunidade, por exemplo, de
aprender a como montar um
salão de beleza com um custo
baixo. No espaço Salão de Bele-
za Conceito, o consultor espe-
cializado na área, Cristiano
Prado, deu várias dicas para os
participantes, abordando te-
mas como forma de atendi-
mento, questões relacionadas
à biosegurança e às normas da

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), fundamen-
tais para a abertura de em-
preendimentos desse tipo. “A
consultoria é guiada e dura, em
média, uma hora. A demanda
foi grande. No evento, atende-
mos a cerca de 10 pessoas, em
média, por hora”, relembra.

Prado também passou diver-
sas orientações sobre a adminis-
tração do salão. “Para montar
um salão pequeno, o ideal é que
o empresário tenha em mãos
um capital inicial de R$ 18 mil. O
montante cobre desde questões
estruturais, como a reforma do
ponto e a compra de móveis e de
equipamentos, até custos ope-
racionais, como o primeiro alu-
guel”, avalia, acrescentando que,

Mar de oportunidades para
quem vai abrir um negócio
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Não é simples se fazer uma doação financeira
no Brasil. Mas o espírito filantrópico que predomi-
na nesta época é argumento mais do que sufi-
ciente para sensibilizar as pessoas em favor do
próximo. Não fosse por este motivo, há, ainda, a
possibilidade de, ao doar, podermos abater um
pequeno percentual do imposto de renda a pagar
no ano que vem. 

Não cultivamos o hábito de doar dinheiro. Indi-
vidualmente, as pessoas se solidarizam mais pela
distribuição de alimentos, roupas, brinquedos,
livros e até pelo trabalho voluntário. Isso não sig-
nifica que faltem doadores financeiros para a cari-
dade, a educação, a cultura, o meio ambiente, a
saúde. Sucede que mecanismos burocráticos e
isenções pouco significativas mais afastam do que
atraem doadores.

Empresas  e  empresár ios  são os  pr incipais
doadores no Brasil  em volume de valores. Já o
cidadão comum contribui esporadicamente e
quase sempre de acordo com o seu histórico de vi-
da.  Alguém que perdeu um ente querido pelo
câncer, por exemplo, escolhe uma instituição que
atenda pacientes com a doença para fazer suas
doações. Exceções são o Criança Esperança e o
Teleton que, exaustivamente divulgados pelas
emissoras de TV, mobilizam a população para con-
tribuir com entidades de apoio à formação de cri-
anças e jovens.

Regras do jogo
Pessoas físicas podem fazer doações que não ultra-

passem o limite de 6% do imposto devido. Para em-
presas, o percentual é menor: 4%. Mas, atenção, esses
percentuais são válidos para doações aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA).

Os fundos são administrados pelos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então,
antes de doar, e para que a sua doação possa ser
abatida do imposto devido, a primeira coisa a faz-
er é saber se o fundo escolhido para receber o seu
apoio está devidamente cadastrado. Verifique no
site da prefeitura ou do governo do estado.

O próximo passo é solicitar os dados bancários
do fundo (banco, agência e conta) e depositar o
valor desejado. É possível, inclusive, obter boleto
de doação nos sites de diversos fundos. Depois, é
preciso enviar uma cópia do comprovante de de-
pósito para o Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente da localidade escolhida com seu
nome, número de CPF, endereço e telefone. Assim
será emitido o seu comprovante de doação.

As informações desse comprovante devem con-
star da sua declaração de imposto de renda no
campo correspondente a doações - Estatuto da
Criança e do Adolescente. Ao mesmo tempo, esse
comprovante deve ser guardado para apresen-
tação à Receita, caso seja solicitado (como faze-
mos com qualquer comprovante das movimen-
tações feitas ao longo do ano).

Em setembro,  os ministérios da Saúde e da
Fazenda assinaram uma portaria interministerial
limitando a 1% a dedução no imposto de renda
para doações a cada um destes programas de
Saúde: Programa Nacional de Apoio à Atenção On-
cológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(Pronas/PCD).

Isso, além daqueles 6% passíveis de dedução
para outras doações, no caso das pessoas físicas.
Para as pessoas jurídicas, as regras do jogo são
semelhantes: 4% de isenção para outras doações e
1% + 1% de isenção para o  Pronon e  para o
Pronas/PCD.

Sem imposto
À parte os "dificultômetros" para se obter uma

pequena dedução de imposto, há outras doações
compensadoras para todos. Os bancos de sangue
começam a acenar para os doadores. Os estoques
rareiam todo final de ano. 

Asilos, creches, orfanatos, hospitais e inúmeras
instituições de apoio a pessoas necessitadas con-
tam com a doação de brinquedos, roupas, itens de
higiene e alimentos (Por que não doces e pratos
típicos do Natal?). Mais do que bens materiais, a
presença de voluntários é o que faz a diferença e
torna mais alegres os dias de muita gente.

Experimente doar um pouco do seu tempo a
uma ação social. Não vai dar para descontar do
imposto de renda, mas vai lhe proporcionar 100%
de satisfação.
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do valor total a ser alocado no
negócio, R$ 5 mil devem ser re-
servados para capital de giro. 

Internet

Na feira, os visitantes tam-
bém tiveram a oportunidade de
aprender a montar um site para
sua empresa no estande Conec-
te Seu Negócio, parceria da gi-
gante de tecnologia Google com
o Sebrae e o provedor Yola, que
oferece hospedagem e endere-
ço de site gratuitos. A orientado-
ra Fernanda Dias conta que o
objetivo era dar subsídios para
que o visitante fizesse em casa
os procedimentos ensinados.
“Tentamos passar as principais
funcionalidades do portal, pas-
so a passo, tirando todas as dú-
vidas dos participantes, como,
por exemplo, a inclusão de ví-
deos, fotos e links na área de Fa-
le Conosco do portal”, afirma.

Na avaliação de Fernanda,
em um cenário de intensa com-
petitividade, o site é uma ferra-
menta não só de divulgação e
contato com o público-alvo,
mas também de vendas diretas
ao consumidor. Ela lembra ain-
da que o e-commerce vive fran-
ca expansão no Brasil. “Com
um portal bem estruturado, a
empresa pode chegar a lugares
que o empresário nunca imagi-
nou. A internet alcança o mun-
do todo”, ressalta Fernanda,
que ressaltou a boa oportuni-
dade oferecida no estande da
Feira do Empreendedor. “Fazer
um site custa cerca de R$ 5 mil
a R$ 10 mil. Aqui, o visitante te-
ve autonomia para montar o
seu portal, com uma ferramen-
ta fácil e simples”, diz.

Quem passou por lá tam-
bém pode conferir as novida-
des da ReachLocal, empresa
especializada em soluções
tecnológicas de marketing on-
line para MPEs, que apresen-
tou serviços em marketing di-
gital,  com foco em campa-
nhas online de baixo custo. 

Na Feira do Empreendedor,
a empresa apresentou o Rea-
chSearch, ferramenta que tra-
balha com os motores de bus-
ca e coloca os anúncios das pe-
quenas e médias empresas em
destaque, aumentando a visi-
bilidade da marca e o direcio-
namento das buscas de acordo
com cidade e o bairro de loca-
lização do cliente.

De acordo o chefe de opera-
ções da ReachLocal, Thiago San-
tos, o sistema rastreia não ape-
nas os cliques, mas também os
resultados reais de anúncios
web e os de formato móveis, in-
cluindo chamadas telefônicas
provenientes deles, formulários
e mensagens eletrônicas. “As-
sim, a solução administra dina-
micamente a campanha, in-
cluindo orçamento, palavras-
chave associadas e outros fato-
res para estimular mais acessos
ao longo do tempo”, explica. 

Oportunidade

Morador da Pavuna, na Zo-
na Norte do Rio, o microem-
preendedor Claudio Miranda
foi pela primeira vez na feira.
“Vim em busca de informações
para abrir meu próprio negó-
cio. É uma boa oportunidade
para nós que estamos come-
çando agora e não temos mui-
tas noções de gestão”, diz

Já Luciana Barbosa ficou
sabendo do evento pela inter-
net e ficou impressionada
com a qualidade das palestras
oferecidas pela organização.
“O seminário sobre como
montar um loja foi muito in-
teressante. Participei também
de outras palestras que me
deram dicas importantes para
a montagem do negócio que
pretendo abrir”, afirma. 

MARCIO VASCONCELLOS/DIVULGAÇÃO

Um dos estandes mais procurados no evento foi o da Loja Conceito

Depois de 10 anos, encontro voltou a ser realizado no Rio, reunindo 100 expositores
e 40 mil visitantes. Programação teve palestras, seminários e oficinas sobre gestão 
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