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EVOLUÇÃO

Sucesso e mudança de patamar
Desde 2009, quase 86 mil Microempreendedores Individuais (MEI) se tornaram microempresas. Os MEI são obrigados a mudar de
categoria, quando faturam mais de R$ 60 mil por ano, contratam mais de um funcionário ou tornam-se sócios de outros negócios
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erca de 31 mil empresários brasileiros deixaram no primeiro semestre de 2013 a condição de Microempreendedores Individuais (MEI) para
se tor narem donos de microempresas, segundo levantamento elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae). Entre os motivos
indicados para essa escalada
empresarial estão o faturamento anual superior a R$ 60
mil, limite legal para ser um
MEI, a contratação de mais
de um funcionário e a participação em outros negócios.
Nos poucos anos de exist ê n c i a d a f i g u ra j u r í d i c a ,
criada em julho de 2009, é
nítido o processo de evoluç ã o e m p re s a r i a l d o s M E I .
Desde então, segundo o Seb ra e, 8 6 . 5 4 6 e m p re s á r i o s
mudaram de categoria. Só
no ano passado foram 40 mil
empreendedores, praticamente o dobro do total registrado no ano anterior. Como
m i c ro e m p re s a s, o f a t u ra mento anual pode ser de até
R$ 360 mil e não há limite
para contratar empregados.
“A grande maioria dos MEI
d e m o n s t ra m q u e q u e re m
crescer, faturar mais, expandir os negócios. Essa ascensão é muito positiva não só
para esses empreendedores,
mas para a economia como
um todo”, afirma o presiden-

permite aos microempreendedores individuais terem
Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) e, com isso,
vender para empresas e para
os governos federal, estadual
e municipal, além de adquirir matéria-prima por preços
mais baixos e obter crédito
com mais facilidade.
Agência de Viagem

Barretto: figura jurídica do MEI cumpre importante papel socioeconômico ao tirar negócios da informalidade

te do Sebrae, Luiz Barretto.
Fábio Lima foi um dos primeiros microempreendedores individuais a comemorar a
facilidade que a Lei Complementar 128/2008, que criou a
figura jurídica, proporciona.
Natural de Salvador, ele começou como MEI em 2009 e, um
ano depois, já era dono de
uma microempresa.
No período, a receita bruta
anual da empresa Projeto X Sinalização Gráfica pulou de R$
31 mil para R$ 94 mil. Com 27
anos, Lima cursa publicidade
em uma faculdade de Salvador e resolveu abrir o negócio
porque enxergou uma opor-

tunidade de agregar mais renda à vida de estagiário de
agência de propaganda.
O tiro não poderia ter sido
mais certeiro. Com 18 clientes
fixos, a empresa fatura anualmente R$ 150 mil e ainda tem
três funcionários. A ampliação da receita e a necessidade
de contratação de empregados foram os motivos que fizeram com que Lima mudasse de categoria. “Além de ser
um motivador para a formalização, o MEI pode ser considerado como um trampolim
para o mundo dos negócios. É
uma oportunidade para muitas pessoas que querem ter

sua primeira empresa, mas
acham que é muito complicado e arriscado”, reforça o presidente do Sebrae.
Barretto também defende
que a figura do MEI tem cumprido um importante papel
s o c i o e c o n ô m i c o n o Pa í s.
Desde a sua criação, mais de
3 milhões de pessoas se formalizaram e passaram a ter
direito aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro
So c i a l ( I N S S ) p o r m e i o d e
uma contr ibuição mensal
que var ia de R$ 33,90 a R$
38,90, dependendo do tipo
de atividade.
A formalização também

Pagar uma passagem aérea no carnê. Isso pode parecer apenas um detalhe, mas
faz uma enorme diferença
para quem não tem acesso a
cartão de crédito, o que impede de aproveitar promoções pela internet e parcelamentos a longo prazo. A inovação rendeu à RC Viagens,
agência de viagens da Rocinha, comunidade carente localizada na Zona Sul do Rio
de Janeiro, um aumento de
70% no faturamento.
O dono do negócio, Antônio Costa, conta que fechou
uma parceria com uma empresa paulista que tinha acordo com companhias aéreas
para vender passagens mais
baratas, com possibilidade de
pagar em até 12 vezes. O cadastro de clientes da RC mostra que a maioria dos consumidores quer viajar para a
Região Nordeste e o preço sai
quase pela metade. Fortaleza
(CE) é o destino mais procurado, seguido por João Pessoa
(PB) e Teresina (PI).
“A passagem só é emitida
quando todas as parcelas são

quitadas, portanto, o negócio não tem risco. Em caso
de desistência, devolvo 75%
do valor, o mesmo percentual cobrado pelas companhias aéreas”, afirma Costa,
de 41 anos, que é formado
em turismo, com pós-graduação em administração,
meio ambiente e marketing.
O atendimento personalizado também contribui para
o sucesso da agência. A maior
parte dos clientes jamais viaj o u d e a v i ã o e t e m g ra n d e
curiosidade. O empresário
conta que eles querem saber
o procedimento de embarque, se o avião treme muito
quando sobe, se há risco de
enjoar e qual é a quantidade
de bagagem permitida, pois
querem levar presentes para
a família inteira.
“Fico o tempo que for necessário com cada um e explico tudo. O sentimento mais
forte é a ansiedade. Quando a
data do embarque se aproxima, eles costumam passar
aqui diariamente para saber
se está tudo certo”, conta.
O sucesso da empresa é tanto que a agência já está atraindo clientes de outros bairros.
“Comecei meu negócio em
casa, no final de 2009, e tinha
uma média de cinco atendimentos por dia. Em janeiro
deste ano, abri uma loja porque minha clientela quadruplicou", afirma Costa, que está com uma filial na Penha, na
Zona Norte do Rio. A mudança de status da empresa começou em janeiro deste ano.
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Bate-papo ABAP DIVULGA SEMANA TRABALHISTA
A Associação Brasileira de Agências de
criativo
Publicidade (Abap) encomendou à Staff a
na Espm
campanha que divulga a Semana Nacional de
A Miami Ad
School/ESPM Rio
recebe nesta sextafeira para um batepapo aberto ao
público Pedro
Prado, redator da
F/Nazca
Saatchi&Saatchi, e
Alexandre Simas,
diretor de criação
da Rio360. O evento
será às 19h, na
unidade carioca
da Escola (Rua do
Rosário, 90 – 11º
andar. Centro. Rio
de Janeiro).
O encontro é
aberto a alunos, exalunos e
profissionais de
criação. Os
interessados devem
se inscrever no site:
www.miamiespm.
com.br/blog.

Execução Trabalhista, do CSTJ (Conselho
Superior da Justiça do Trabalho), realizada
entre 26 e 30 de agosto, e durante a qual os
Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho concentrarão esforços dos
magistrados aos processos trabalhistas que se encontram em fase de execução.
Bemhumorado, o comercial teve produção da Yes Filmes e foi o primeiro dirigido por Ian
SBF, do grupo humorístico Porta dos Fundos.

ABP lança concurso universitário
A Associação Brasileira de Propaganda (ABP) lança com a Endeavor Brasil mais uma edição de
seu Concurso Cultural Universitário. O objetivo é disseminar a cultura do
empreendedorismo entre os alunos de universidades e de escolas técnicas de Marketing,
Publicidade e Propaganda. As inscrições, individuais ou em duplas, podem ser feitas através
do site da ABP (www.abp.com.br) até o dia 11 de outubro – ou até atingir o limite de 500
inscrições. Os participantes devem criar um anúncio a partir do briefing disponível no site,
cujo tema é a Semana Global do Empreendedorismo, que será realizada de 18 a 24 de
novembro. O júri é formado por Adilson Xavier (ABP), Álvaro Rodrigues (DM9 Rio), Carlos Di
Célio (F/Nazca), Diogo Costa (Stilgraf), Eduardo Almeida (NBS), Eduardo Salles
(Borghi/Lowe), Flavio Medeiros (Heads), Luis Claudio Salvestroni (Agência 3), Marcella
Monteiro de Barros T. Coelho (Endeavor) e Reuber Marchezini (DPZ). O primeiro colocado
receberá o troféu Lâmpada de Ouro, o segundo leva a Lâmpada de Prata, e, por fim, o terceiro
colocado, a Lâmpada de Bronze. A campanha de divulgação é da Heads.

MIX
Pós - As inscrições para os cursos de
pós-graduação e MBA da ESPM Rio,
com início em setembro de 2013, estão
abertas até dia 5 de setembro de 2013,
exclusivamente
pelo
site
www.espm.br/pos.
Produção - "O Jovem da Vinci", série
que começará a ser desenvolvida pela
produtora audiovisual Cinerama

Brasilis, foi beneficiada com R$ R$ 109
mil da RioFilme. A série de animação
infanto-juvenil terá 52 episódios, de 11
minutos cada e abordará a infância
desconhecida de Leonardo Da Vinci.
Cannes - Nesta quinta-feira a Casa do
Saber recebe o diretor João Daniel
Tikhomiroff, da Mixer, para um encontro moderado por Armando Strozen-

berg sobre o tema “o futuro da criatividade publicitária”. Mais em: www.casadosaber.com.br.
Cultura - O Oi Futuro, instituto de responsabilidade social da Oi, lança
aplicativo que permite acompanhar a
programação de seus três centros culturais (dois no Rio de Janeiro e um em
Belo Horizonte) e tem conteúdo sobre

as ações do instituto nas áreas de sustentabilidade e educação.
Esporte - Nesta segunda, seminário
“Cidade e os atletas em busca de
grandes marcas”. Ricardo Leyser,
Maria Silva Bastos Marques, Gustavo
Borges e Adriana Behar participam
das discussões entre 9h e 13h, no Windsor Atlântica.

>> BATE BOLA
Caio Barsotti,

presidente do Conselho
Executivo das Normas
Padrão (Cenp)

O primeiro semestre de 2013 foi de muito trabalho para o
Conselho Executivo do Cenp, o grupo de profissionais que hoje está
à frente de todas as decisões da entidade – que lançou o Bup, e
vem credenciando novos institutos de pesquisa e institutos
verificadores de circulação.
Para que serve o Banco Único de Listas de Preços (Bup)?
Trata-se de um sistema depositário de tabelas de preços permanentemente
acessível ao mercado no site da entidade (www.cenp.com.br), com as listas de
preços e informações de mídia de veículos de comunicação de todos os meios.
A decisão do Conselho do Cenp de implementar um sistema como o Bup está
relacionado a um decreto regulamentador da Lei 4680, cujo artigo 14 diz que o
veículo deve possuir uma tabela pública e única para ser utilizada por agências
e anunciantes em nível nacional. Nunca houve um mecanismo único através
do qual os veículos pudessem fazer isso, de fato.
Qual a importância de credenciar novos institutos de pesquisa junto ao Cenp?
Talvez o aspecto mais importante desse credenciamento é que esses novos
institutos cedem parte ou todos os seus estudos gratuitamente para agências
dos grupos 6 e 7, que têm menor condição econômica para adquirir pesquisas.
Isso atinge cerca de 1600 agências certificadas pelo Brasil. O projeto ganhou
mais fôlego nesse semestre: já temos 11 novos institutos credenciados.
E como vem sendo o credenciamento de novos serviços de verificação de
circulação?
Embora tenhamos lançado esse projeto em maio do ano passado, foi a partir
desse ano que ele ganhou força. No início do ano tinhamos além do IVC apenas
uma empresa credenciada para realizar serviços de verificação de circulação.
Hoje o número chega a 38, presentes em 18 estados. Aproximamos os veículos
impressos desses serviços, para que tenham suas circulações verificadas. É
importante destacar que os relatórios gerados por essas diferentes empresas
permitem a comparação entre eles. Para chegar nisso, tivemos que estruturar
todas as normas de cada categoria – com preciosa ajuda do IVC.”

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

