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supermei.sebraesp.com.br

Tudo para ser um Super MEI

O MEI Wescley Tinoco transformou a paixão pelo esporte em 
uma loja móvel e hoje vive dessa atividade. 
PÁGINA 14

Ricardo Joel Michel, que faz e vende empanadas, mudou 
a maneira como administra seu empreendimento após a 
formação no Sebrae-SP.
PÁGINA 12
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Um negócio próprio
com a ginga da capoeira

Cursos em 18 áreas no Senac, 
Senai e Centro Paula Souza

Oficinas SEI ensinam a ser 
competitivo no mercado

Em ação: participantes do curso de panificação  
ministrado no Centro Paula Souza

Há opções que vão desde qualificações nos segmentos de 
alimentos e bebidas até construção civil. 
PÁGINAS 10 E 11

Novo programa do Sebrae-SP é uma solução completa para o Microempreendedor Individual. São 50 mil vagas gratuitas em 223 cursos 
de capacitação técnica e gestão para o sucesso do seu negócio. | PÁGINAS 6 A 9
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TÉCNICAS  FORMALIZAÇÃO  CAPACITAÇÃO
CURSOS  REGULARIZAÇÃO  SETORES
QUALIFICAÇÃO  EMPREENDEDORISMO  GESTÃO

CLOUD TAGS

CAPITAL

EVENTO AJUDA EMPREENDEDORES A MELHORAR VENDAS

Oficina realizada pelo Escritório Regional do Sebrae-SP, no centro 
de São Paulo, ajuda os empresários a fazer uma avaliação sobre o 
empreendimento para se adaptar ao mercado, preparando produtos 
e serviços para conquistar novos clientes, além de expandir as vendas 
e qualificar o negócio. O evento “Sei Vender” ocorre no dia 10 de 
novembro, no ER Capital Centro, localizado na Rua José Getúlio, 89, 
Aclimação, São Paulo. Outras informações e inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (11) 3385-2350. A inscrição é gratuita.

 
OFICINA MOSTRA COMO CRIAR UMA PÁGINA EMPRESARIAL NO 
FACEBOOK

O Escritório Regional do Sebrae-SP Capital Leste II vai auxiliar os 
empresários da região a colocar a empresa em uma das principais 
redes sociais do mundo. A oficina “Na Medida — Como criar uma 
página empresarial no Facebook”, que ocorre no próximo dia 24 de 
novembro, ensina o passo a passo para a criação de uma fanpage 
para empresa, colocando o negócio no mundo virtual. O evento será 
realizado no ER Capital Leste II, localizado na Rua Victorio Santim, 
57, Itaquera, São Paulo. Informações e inscrições: (11) 2056-7120. 
Investimento de R$ 70.

GRANDE SÃO PAULO

CURSO AJUDA A APRIMORAR A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Nos dias 4, 8, 11, 18, 22 e 25 de novembro, o Escritório Regional do 
Sebrae-SP na Baixada Santista realiza o curso “Na Medida – Gestão 
de Pessoas e Equipes”. O evento tem como objetivo desenvolver e 
aprimorar a gestão de pessoas, melhorar a satisfação dos funcionários, 
reter talentos e fazer crescer as micro e pequenas empresas da região. 
O curso será no ER da Baixada Santista, localizado na Avenida Dona 
Ana Costa, 416, Gonzaga, Santos. Outras informações e inscrições 
pelo telefone (13) 3208-0010. O investimento é de R$ 280.

 

EVENTOS | NOVEMBRO DE 2016
Confira as atividades dos escritórios regionais do Sebrae-SP

GRANDE ABC REALIZA CURSO SOBRE GESTÃO FINANCEIRA 

O Escritório Regional do Sebrae-SP no Grande ABC oferece, nos dias 16, 
17, 21, 22 e 23 de novembro, curso que tem como objetivo auxiliar os donos 
de micro e pequenas empresas a cuidar do caixa, administrar custos e 
despesas, para obterem resultados positivos. O curso “Gestão Financeira 
na Medida” será ministrado no ER do Grande ABC, que fica na Rua 
Coronel Fernando Prestes, 47, Centro, Santo André. Outras informações 
pelo telefone (11) 4433-4270. O investimento é de R$ 260,00.

INTERIOR

SEBRAE-SP PROMOVE OFICINA DE FLUXO DE CAIXA EM PRESIDENTE 
PRUDENTE

Oficina organizada pelo Escritório Regional do Sebrae-SP em Presidente 
Prudente dá dicas para os empreendedores da região acerca dos 
aspectos importantes da gestão financeira da empresa. Além disso, o 
evento auxilia o empresário a se organizar no pagamento e recebimento 
de contas, fluxo de caixa e reserva de capital de giro. A oficina será 
realizada no dia 17 de novembro, na Associação Comercial e Empresarial 
de Dracena, na Rua Brasil, 1279, centro, Dracena. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (18) 3916-9050. O evento é gratuito.

 
OFICINA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS AUXILIA EMPREENDEDOR A 
CONTROLAR O DINHEIRO

No próximo dia 24 de novembro, o Escritório Regional do Sebrae-
SP em São José dos Campos organiza uma oficina “Sei Controlar 
meu Dinheiro”, para auxiliar os empreendedores da região na 
administração do negócio. A oficina tem como objetivo ajudar 
o microempreendedor individual a fazer o controle financeiro 
do negócio, administrar as entradas e saídas de dinheiro, e 
ter previsão de receitas e de contas a pagar, além de explicar a 
importância de separar os recursos da empresa dos pessoais. O 
evento será no Largo Comendador Freire, S/N, centro, Monteiro 
Lobato. Informações: (12) 3519-4810. A inscrição é gratuita.
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Hoje, no Brasil, mesmo com sinaliza-
ções positivas sobre a retomada das 
atividades empresariais e da confiança, 
temos quase 12 milhões de desempre-
gados, que levam, em média, entre 12 
e 18 meses para voltar ao mercado de 
trabalho formal.
Como ficar parado não é uma opção, 
boa parte decidiu empreender. Assim, 
o Brasil já conta com 6,5 milhões de Mi-
croempreendedores Individuais, mais 
conhecidos como MEIs; em São Paulo, 
são 1, 6 milhão. 
Junto com a vontade de ter uma ren-
da, porém, vem a dura realidade do 
mercado: não basta ter vontade de 
trabalhar e saber fazer bolo e salga-
dinhos, pintar paredes, fazer reparos, 
cortar cabelo. É preciso fazer a lição 
de casa completa, tanto para produzir 
mais e melhor, como para gerenciar o 
empreendimento. 
Estou atento a esse movimento. Por 
isso, determinei à nossa equipe técnica 
que desenvolvesse um programa espe-

De MEI a 
Super MEI

PAULO SKAF, 

Presidente do Sebrae‑SP

Dicas de Livros 
O VERDADEIRO PODER – PRÁTICAS 

DE GESTÃO QUE CONDUZEM A 

RESULTADOS REVOLUCIONÁRIOS

(Ed. Indg Tecnologia e Serviços)

A obra de Vicente Falconi aborda a 

importância de empreendedores 

planejarem uma rotina de forma 

organizada e de saber conduzir as pessoas 

em seu ambiente de trabalho para que 

a equipe alcance o objetivo. Além disso, 

destaca que quanto mais unificada for a 

equipe, maior a chance de chegar longe. O 

autor também ressalta a participação do 

líder nas atividades da empresa.

FRANQUIA DE A A Z – O QUE VOCÊ 

PRECISA SABER

(Ed. Qualitymark)

Escrito por José Castro Schwartz, o livro 

traz um panorama geral, explicando regras 

básicas para as pessoas que têm interesse 

em abrir uma empresa franqueada. A obra 

destaca a importância de o interessado em 

adquirir a franquia ter afinidade com aquilo 

que vai fazer e não visar simplesmente o 

retorno financeiro que o negócio pode trazer.

O PODER DE PENSAR FORA DA CAIXA 

– COMO 8 EXECUTIVOS MUDARAM 

RADICALMENTE O CAMINHO PARA O 

SUCESSO

(Ed. Nova Fronteira)

O livro de William Thorndike Jr. conta 

a história de oito CEOs que criaram 

importantes valores para os seus negócios 

e suas características comuns. A obra 

fala da sabedoria analítica por trás de 

carreiras bem-sucedidas em investimentos, 

avaliando de perto os desempenhos das 

oito empresas.

cífico de suporte a esses novos empre-

sários, fundamentado em três pilares 

estratégicos: conhecimento, crédito e 

acesso a mercados. É o Super MEI.

Totalmente gratuito, com as ativida-

des voltadas ao aperfeiçoamento pro-

fissional do empreendedor e ao desen-

volvimento de seu negócio, vai atender 

50 mil MEIs em todo Estado de São 

Paulo, com a participação de Senai, 

Senac, Centro Paula Souza, Microsoft, 

entre outros. 

Nas próximas páginas desta edição 

especial, você vai encontrar todos os 

detalhes do programa Super MEI. Se 

ainda restarem dúvidas, procure infor-

mações em nossa rede de atendimento 

presencial e virtual.  

O que a gente quer é que esses em-

preendedores cresçam, apareçam e fa-

çam acontecer. E, junto com todos os 

brasileiros, tragam a prosperidade que 

o Brasil merece.

BRASIL CAI EM RANKING DE COMPETITIVIDADE GLOBAL

O relatório 2016/17 do Fórum Econômico Mundial sobre a competitividade global mostra que o Brasil caiu da 48ª 
posição no ranking global, em 2012/2013 - entre 144 países -, para a 81ª agora, mas apenas entre 138 países. Foi 
o pior resultado desde 2007, quando o Fórum mudou a metodologia do levantamento. A queda brasileira foi tão 
impactante que o país deixou de figurar no “top 10” de competitividade entre os países da América Latina e do 
Caribe. Fica atrás até da Guatemala, país entre os mais pobres da região.
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FATURAMENTO DAS MPES PAULISTAS CAI 12,7% EM JULHO

As micro e pequenas empresas paulistas (MPEs) faturaram, já descontada a inflação, R$ 48,8 bilhões em julho, R$ 7,1 bilhões 
a menos do que em igual mês de 2015, segundo a pesquisa mensal Indicadores Sebrae-SP. De acordo com o levantamento, a 
queda de 12,7% da receita real foi a 19ª na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Mais uma vez, a demanda fraca na 
economia foi decisiva para o mau resultado.

Para se diferenciar no mercado e conquistar novos clientes, o Microempreendedor Individual precisa se capacitar. 
E você não está sozinho nessa! Conheça o Programa Super MEI e participe de capacitações que unem formação 
técnica e gestão empresarial. Acesse dicas, aplicativos e soluções variadas para você, Microempreendedor Individual, 
usar em seu empreendimento. Obtenha informações sobre linhas de crédito para ampliar seu negócio, aumentar as 
vendas e diversificar seus produtos. Tudo isso, com o apoio do Sebrae-SP e de entidades especializadas no assunto.

Seja um Super MEI. Invista no seu negócio e aumente 
suas chances de crescer. Acesse o site, procure o Sebrae-SP 
mais próximo ou ligue 0800 570 0800.

FORMALIZAÇÃO GESTÃO
CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA APLICATIVOS

TUDO GRATUITO!+ DE 200 TEMAS

ACESSE: http://supermei.sebraesp.com.br

Para tornar a comunicação mais acessível ao cliente com deficiência auditiva, o Sebrae-SP disponibiliza o serviço de intérprete de Libras em seus eventos 
presenciais. A solicitação do serviço deverá ser comunicada no ato da inscrição e com antecedência de 5 (cinco) dias úteis à data de realização do evento. 
O cliente ou seu representante poderá se inscrever pessoalmente nos Escritórios Regionais, pelo portal do Sebrae-SP ou pelo 0800 570 0800.
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ELOGIE. SUGIRA. CRITIQUE. RECLAME. 
Queremos ouvi-lo: 0800 570 0800 
ouvidoria@sebraesp.com.br 
www.sebraesp.com.br > clique em 
OUVIDORIA.

Para ser super, 
Super MEI
BRUNO CAETANO,  

diretor‑superintendente do Sebrae‑SP

 @bcaetano

 bcaetano@sebraesp.com.br

 www.facebook.com/bcaetano1

 O empreendedorismo pode entrar 
na vida das pessoas por oportunidade 
ou por necessidade. Atualmente, esta 
última opção tem dado a tônica na 
abertura de muitos pequenos negó-
cios. Vítimas da recessão, os recém-
-desempregados veem as oportuni-
dades de recolocação rarearem. Para 
boa parte deles, a solução está em tra-
balhar por conta própria. Quem pode 
oferecer algum serviço ou produto 
passa a fazê-lo para seu círculo de 
conhecidos e para outros potenciais 
clientes próximos. É uma saída rápida 
para voltar a ter renda e se sustentar. 
Alguns precisam se reinventar, apren-
der um ofício e, assim, começar do 
zero na nova atividade. Nesse contex-
to, há os que atuam na informalidade e 
os que aproveitam a possibilidade de 
se tornar Microempreendedores Indi-
viduais (MEIs).
Para todos eles – informais, novatos e 
mesmo os antigos MEIs – o Sebrae-SP 

criou o Super MEI, um programa que 
oferece qualificação profissional a esse 
tipo de empreendedor. São 50 mil va-
gas em 223 cursos disponíveis no Esta-
do de São Paulo. Em duas semanas, o 
participante tem a possibilidade de se 
regularizar como MEI (se ainda não for), 
aprender sobre gestão e as técnicas de 
um ofício. Com uma vantagem: tudo de 
graça. No mercado, tais capacitações 
chegam a custar R$ 1 mil. Além disso, 
ele poderá oferecer seus produtos ou 
serviços em um portal e por meio de 
um aplicativo, uma ótima vitrine para 
aparecer para o público.  
O Super MEI, destaque do Jornal 
de Negócios deste mês, oferece a 
oportunidade de empreender com 
qualidade e ampliar a chance de su-
cesso. Quanto mais fortalecido o 
MEI estiver, melhor para ele, para a 
comunidade e para a economia bra-
sileira como um todo. 
Boa leitura!

NOVIDADES

VENDAS DO COMÉRCIO CAEM 5,3% EM JULHO EM RELAÇÃO A UM ANO ANTES

As vendas do comércio varejista no país recuaram 0,3% em julho em relação a junho, segundo o 
IBGE. Na comparação de julho deste ano com igual período de 2015, a queda foi de 5,3%, o pior 
resultado para o mês nessa base comparativa desde 2001. O país acumula 16 meses seguidos de 
queda na comparação anual.

Argentina será o primeiro parceiro do Brasil no Simples 
Internacional
A Argentina será o primeiro país parceiro do Brasil no Simples 
Internacional, sistema que vai simplificar todos os procedimentos 
necessários para as micro e pequenas empresas exportarem, sejam eles 
burocráticos, tarifários, logísticos e de meio de pagamentos.
“A globalização ainda não chegou nos pequenos negócios. Eles têm uma 
enorme barreira de custos de exportações que são intransponíveis. O 
Simples Internacional irá derrubar essas barreiras. Queremos começar 
pela Argentina. Somos países com economias complementares”, disse o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Ele ressaltou que exportar para a Argentina deve ser tão fácil quanto 
vender para um Estado brasileiro e que o Simples Internacional 
permitirá isso.
O Simples Internacional vai contar com o Sistema de Moeda Local (SML), 
um sistema de pagamentos que permite que remetentes e destinatários, 
nos países que integram o sistema, façam e recebam pagamentos de 
transações comerciais em suas respectivas moedas.

Obrigatoriedade do eSocial é adiada para 2018
O uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, o eSocial, por empregadores começará a 
ser obrigatório somente a partir de 2018; antes a aplicação estava prevista 
para o mês passado. O eSocial vai unificar o envio de informações pelo 
empregador ao governo em relação aos seus empregados. Instituído 
por decreto em dezembro de 2014, o sistema padroniza a transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição de dados referentes às 
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos funcionários.
O programa foi instituído primeiramente para o trabalho doméstico 
em outubro de 2015 – gerando muitas dúvidas entre empregados e 
patrões, além de apresentar diversos problemas técnicos. A partir de 
2018, portanto, sua adoção será ampliada para outros setores.
De acordo com a norma, a obrigatoriedade do eSocial se dará em 1º de 
janeiro de 2018 para os empregadores e contribuintes com faturamento 
no ano de 2016 acima de R$ 78 milhões e em 1º de julho de 2018 para os 
demais empregadores e contribuintes.
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empreendedora Maria do Car-
mo Soares Almeida Paukoski, 

54 anos, dona de um pequeno negó-
cio de artesanato e brindes perso-
nalizados na Zona Sul de São Paulo, 
está animada com a possibilidade de 
aprimorar-se em sua área de atuação. 
Desde o ano passado, ela é uma Mi-
croempreendedora Individual (MEI) e 
dona do Ateliê Mulher de Roxo, onde 

A

CRISE CORTA 200 MIL EMPREGOS NO SETOR AUTOMOTIVO DESDE 2014

A crise que levou à redução drástica nas vendas e na produção de veículos no Brasil provocou o fechamento, de 2014 
até agora, de 31 mil vagas nas montadoras, onde normalmente os empregos são considerados de melhor qualidade. 
Também, foram demitidos mais de 50 mil trabalhadores nas autopeças e mais de 124 mil nas concessionárias, numa 
conta que supera 200 mil cortes.

programa também inclui dois cur-
sos de gestão – um sobre controle fi-
nanceiro e outro de vendas, com du-
ração total de oito horas. Tudo isso 
totalmente de graça. “É um grande 
incentivo. Não é sempre que vemos 
por aí oportunidades como essa, 
principalmente sem custos. A vida 
hoje não está fácil para ninguém, 
todo mundo sem dinheiro até para 
estudar. Gostei muito de poder me 
profissionalizar e fazer cursos que 
podem me capacitar melhor para o 
dia a dia”, afirma a empreendedo-
ra, que durante 30 anos trabalhou 
como analista de contas médicas 
antes de realizar o sonho de ter sua 
própria empresa.

Lançado pelo Sebrae-SP para im-
pulsionar o trabalho por conta pró-
pria em tempos de crise econômica e 
alta no desemprego, o programa Su-
per MEI oferece soluções integradas 
(gestão, comportamento empreen-
dedor, tecnologia, mercado e acesso 
ao crédito) para que o empreendedor 
possa enfrentar o atual momento de 
maneira mais competitiva.

“Quem quer se destacar neste 
ambiente de alta concorrência e re-
cessão, não pode ficar parado. Tem 
de fazer mais e melhor, com menos 
recursos e de olho nas tendências. 
A busca de conhecimento técnico, 
aprimoramento da gestão e o acesso 
a novos mercados são fundamentais 
nesta hora”, diz o presidente do Se-
brae-SP, Paulo Skaf.

De acordo com ele, o Super MEI traz 
a vantagem de unir essas três carac-
terísticas num único lugar. “Muitas 
vezes, o MEI acaba ficando no meio 
do caminho porque não conseguiu 

produz bolsas em tecido, bonecas de 
pano, acessórios em tricô e bordados, 
além de produtos personalizados 
estampados, como camisetas, cane-
cas e chinelos. “É sempre bom poder 
aprender, sempre existem coisas no-
vas. Na minha área, às vezes existem 
técnicas que podem facilitar o nosso 
trabalho, diminuir o tempo de produ-
ção. Esses cursos vão me ajudar mui-

to nisso, com certeza”, diz. 
Maria do Carmo está falando dos 

cursos do Super MEI, um programa 
desenvolvido pelo Sebrae-SP vol-
tado para o aperfeiçoamento pro-
fissional e o desenvolvimento dos 
seus negócios. Por enquanto, são 223 
cursos em 18 diferentes segmentos, 
como beleza, artesanato, setor auto-
motivo, informática, entre outros. O 

Patrícia Cruz

Super MEI: a solução 
para empreender na crise
Programa lançado pelo Sebrae-SP oferece, de maneira gratuita, capacitação técnica 
e cursos de gestão para os Microempreendedores Individuais (MEIs) de todo o Estado

Maria do Carmo Paukoski, empreendedora na área 
de artesanato: oportunidade para aprender novas 
técnicas sem nenhum custo
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CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CRESCE 25%

A confiança do consumidor paulistano aumentou 25,1% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, de acordo com a FecomercioSP. Foi a quarta alta anual consecutiva do indicador, que passou a ficar positivo 
em junho deste ano (vinha em queda desde janeiro de 2013). Em relação a agosto, a confiança teve aumento de 7%. A 
evolução do resultado, porém, ainda é puxada pelo otimismo dos consumidores, e não por sua situação econômica atual, 
afirma Fabio Pina, da entidade.

fazer a lição de casa completa. Com 
este programa, o Sebrae-SP dá uma 
força àqueles que decidiram fazer 
sua empresa acontecer”, afirma.

Dentro do programa, que oferece 
50 mil vagas para os próximos 12 
meses, o empreendedor vai seguir 
uma trilha com quatro etapas: for-
malização para quem ainda não 
está regularizado; cursos de gestão, 
envolvendo controle financeiro e 
vendas, com duração de oito horas; 
formação técnica de 20 a 50 horas 
em instituições técnicas parcei-
ras; e acesso ao mercado por meio 
de um aplicativo e um portal onde 
ele poderá oferecer seus produtos e 
serviços. Se fossem pagos pelo em-
preendedor, os cursos oferecidos 
gratuitamente pelo Super MEI cus-
tariam de R$ 300 a R$ 1 mil.

Com isso, o profissional poderá 
fazer um curso de sua área de in-
teresse e, ao mesmo tempo, receber 
orientações do Sebrae-SP sobre ges-
tão. Um profissional da área de be-
leza pode fazer um curso de mani-
cure e pedicure, aprendendo novas 
técnicas e tendências, e pode se ca-
pacitar para administrar melhor as 
finanças de um salão. Os cursos vão 
oferecer certificados de conclusão.

ETAPA POR ETAPA 
“O Super MEI é um programa 

completo. Cuida de todas as etapas – 
a formalização, a capacitação técni-
ca, a capacitação em gestão, o aces-
so ao crédito fácil e barato e ainda 
ajuda a fechar negócio. E tudo isso 
de graça. Uma grande oportunida-
de para quem já é empreendedor 
ou quer abrir uma empresa indivi-

dual”, afirma o diretor superinten-
dente do Sebrae-SP, Bruno Caetano. 

Os cursos serão oferecidos pelas 
unidades do Centro Paula Souza, ór-
gão do governo estadual responsá-
vel pelas Fatecs e Etecs, pelo Senac e 
pelo Senai.

As aulas serão ministradas pre-
ferencialmente no período notur-
no, para permitir que o profissional 
possa desenvolver suas atividades 
durante o dia. Os cursos são ofere-
cidos nas cidades onde há instalada 
alguma das instituições parceiras, 
mas nada impede que moradores de 
outros municípios da região possam 
participar das aulas – ou seja, o Su-
per MEI está virtualmente ao alcan-
ce de todo o Estado de São Paulo.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Super MEI 

poderão ser realizadas pelo site su-
permei.sebraesp.com.br, pela Cen-
tral de Atendimento 0800 570 0800 
e em qualquer dos Escritórios Regio-
nais do Sebrae-SP.

O empreendedor deve assinalar a 
área de interesse a partir das opções 
oferecidas em sua região. A partir 
da demanda, o Sebrae-SP vai convo-
car os inscritos para formar turmas 
de 16 a 20 pessoas para dar início 
aos cursos.

O conteúdo programático dos 
cursos está disponível no site. Para 
participar, a única exigência para 
a maioria dos cursos é que o inte-
ressado seja um MEI. Algumas ca-
pacitações específicas, como a de 
fotografia e produtor musical, é im-
portante ter um conhecimento pré-
vio no tema.

Patrícia Cruz

QUEM JÁ FEZ

“Já tinha feito outros cursos de panificação, mas nunca 
tinha aprendido tanta coisa diferente quanto nesse do 
Super MEI. A aula sobre pizza foi maravilhosa, aprendemos 
de um jeito muito especial. Já decidi que vou começar a 
produzir minipizzas congeladas para vender. Também 
consegui ter uma noção muito boa sobre o que eu estava 
fazendo de errado para fechar o caixa. Tive explicações 
sobre como vender melhor e fazer propaganda dos meus 
produtos. Agora quero fazer o curso de comida congelada, 
pretendo partir para essa área”

Maria de Fátima Monteiro Bonifácio, 58 anos, é MEI e tem uma marmitaria. Formou-se na primeira 
turma do curso de panificação do Super MEI realizado no Centro Paula Souza, em São Paulo.  

Cris Castello Branco
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JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO ATINGEM 451% AO ANO, EM MÉDIA

A taxa média de juros cobrada no cartão de crédito atingiu, em agosto, o patamar de 451,44% ao ano, o maior desde 
outubro de 1995, segundo levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). Ao mês, a taxa apurada foi de 15,29%, ante 15,22% em julho (ou 447,44% ao ano). Os juros médios 
no cheque especial também subiram no mês passado, passando para 12,16% ao mês ou 296,33% ao ano. É o maior nível 
desde março de 1999.

O Programa Super MEI é mais do 
que capacitação técnica: é um 
conjunto de soluções para o em-
preendedor – em atividade ou 
potencial – que segue uma trilha 
com quatro pontos principais. O 
empreendedor pode se formali-
zar como MEI em mais de 500 
atividades, como cabeleireiro, 
costureira, pintor, manicure e 
confeiteiro, entre outras. Não 
importa a área de atuação, o 
caminho no Super MEI é o 
mesmo.

Conheça ao lado cada etapa:

1. Formalização

2. Cursos de gestão

3. Capacitação técnica

4. Acesso a mercado

Como se inscrever:
As inscrições para o Super MEI 
poderão ser realizadas pelo site 
supermei.sebraesp.com.br, pela 
Central de Atendimento 0800 
570 0800 ou nos Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP.

TRILHA DO SUCESSO

Formalização
Para participar do programa Super MEI, é necessário 
estar formalizado. O Sebrae-SP oferece formalização 
para os MEIs nos 33 Escritórios Regionais. 

Para se formalizar, o interessado precisa levar ao 
escritório os seguintes documentos: RG, CPF, título de 
eleitor e a declaração do Imposto de Renda dos 
últimos dois anos (caso tenha feito). 

Além da formalização, o Sebrae-SP também oferece 
em seus escritórios serviços relacionados, como baixa 
na inscrição, Declaração Anual de Rendimentos (DAS-
N-SIMEI), alteração cadastral, emissão do DAS-SIMEI 
e a impressão de boletos.

OBSERVAÇÃO: Quem já é formalizado começa a 
trilha pelo passo 2

1

2

Cursos de gestão
São cursos para ajudar o MEI a administrar bem o seu negócio, 
diminuindo os riscos de empreender.

Vendas (SEI Vender – orientações sobre tecnologia): 

Mostra ao empreendedor a importância de conhecer bem o mercado, 
seus clientes, concorrentes e fornecedores para obter bons resultados 
nas vendas de seus produtos e serviços, por meio dos seguintes tópicos:

• Introdução aos componentes do Marketing: os 4Ps
• Preço, produto, ponto de atendimento/praça e promoção
• Importância da definição do preço de venda 
• Metas de venda – necessidades e desejos do cliente 
• Modelos de desconto – como atrair clientes
• Desenvolvendo um Plano de Ação em Marketing 

Carga horária: 4h

Controle financeiro (SEI Controlar o meu dinheiro – orientações 
sobre acesso ao crédito):

Trabalha de forma prática informações e ferramentas para aprimorar a 
gestão financeira do negócio, tendo como foco:

• Controle de caixa – como utilizar
• Contas a receber – entenda as receitas e saiba o quanto ganha
• Contas a pagar – ficando em dia com as contas
• Caixa futuro – o que é e para que serve
• Exercícios práticos de controle de caixa

Carga horária: 4h

3
Capacitação técnica
São os cursos para se habilitar de fato em uma atividade profissional. O programa 
oferece atualmente 50 mil vagas para capacitação em 18 setores, como alimentos e 
bebidas, informática, comércio varejista, couro e calçados, agricultura etc, distribuídos 
em 223 temas diferentes. As turmas serão formadas assim que houver 16 a 20 alunos 
interessados. Os cursos são gratuitos e presenciais, preferencialmente no período 
noturno, com duração de 20 a 50 horas – de sete a 15 dias úteis. São oferecidos em 
parceria com instituições contratadas e reconhecidas no mercado, como o Centro 
Paula Souza, o Senac e o Senai. 

Se um empreendedor fizer os mesmos cursos ou similares oferecidos dentro do 
programa em instituições do mercado, até mesmo as contratadas pelo Sebrae-SP, o 
custo pode variar de R$ 300 a mais de R$ 1 mil.

PASSO

PASSO

PASSO

4
PASSO

Acesso a mercado
Os MEIs participantes do programa poderão 
ter acesso ao aplicativo e ao portal Super MEI 
em uma grande vitrine para exposição dos 
seus serviços e produtos para o cliente final. 
Um pintor Super MEI, por exemplo, poderá ser 
localizado pelos clientes mais próximos de sua 
região por meio de uma busca no smartphone. 
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TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PODE SUBIR ATÉ 3% EM 2017

A tarifa de energia paga pelos consumidores pode subir até 3% em 2017 para arrecadar recursos que o governo vai 
usar para ressarcir concessionárias de transmissão por investimentos feitos até maio de 2000. Esse ressarcimento 
será feito porque o governo reconheceu que os investimentos não foram amortizados, ou seja, as transmissoras 
não receberam todo o pagamento por eles. Têm direito a receber a indenização as concessionárias que aceitaram, 
em 2012, a renovações de suas concessões dentro do plano lançado pela então presidente Dilma Rousseff e que, na 
época, levou ao baratemento das contas de luz.

O Programa Super MEI é mais do 
que capacitação técnica: é um 
conjunto de soluções para o em-
preendedor – em atividade ou 
potencial – que segue uma trilha 
com quatro pontos principais. O 
empreendedor pode se formali-
zar como MEI em mais de 500 
atividades, como cabeleireiro, 
costureira, pintor, manicure e 
confeiteiro, entre outras. Não 
importa a área de atuação, o 
caminho no Super MEI é o 
mesmo.

Conheça ao lado cada etapa:

1. Formalização

2. Cursos de gestão

3. Capacitação técnica

4. Acesso a mercado

Como se inscrever:
As inscrições para o Super MEI 
poderão ser realizadas pelo site 
supermei.sebraesp.com.br, pela 
Central de Atendimento 0800 
570 0800 ou nos Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP.

TRILHA DO SUCESSO

Formalização
Para participar do programa Super MEI, é necessário 
estar formalizado. O Sebrae-SP oferece formalização 
para os MEIs nos 33 Escritórios Regionais. 

Para se formalizar, o interessado precisa levar ao 
escritório os seguintes documentos: RG, CPF, título de 
eleitor e a declaração do Imposto de Renda dos 
últimos dois anos (caso tenha feito). 

Além da formalização, o Sebrae-SP também oferece 
em seus escritórios serviços relacionados, como baixa 
na inscrição, Declaração Anual de Rendimentos (DAS-
N-SIMEI), alteração cadastral, emissão do DAS-SIMEI 
e a impressão de boletos.

OBSERVAÇÃO: Quem já é formalizado começa a 
trilha pelo passo 2

1

2

Cursos de gestão
São cursos para ajudar o MEI a administrar bem o seu negócio, 
diminuindo os riscos de empreender.

Vendas (SEI Vender – orientações sobre tecnologia): 

Mostra ao empreendedor a importância de conhecer bem o mercado, 
seus clientes, concorrentes e fornecedores para obter bons resultados 
nas vendas de seus produtos e serviços, por meio dos seguintes tópicos:

• Introdução aos componentes do Marketing: os 4Ps
• Preço, produto, ponto de atendimento/praça e promoção
• Importância da definição do preço de venda 
• Metas de venda – necessidades e desejos do cliente 
• Modelos de desconto – como atrair clientes
• Desenvolvendo um Plano de Ação em Marketing 

Carga horária: 4h

Controle financeiro (SEI Controlar o meu dinheiro – orientações 
sobre acesso ao crédito):

Trabalha de forma prática informações e ferramentas para aprimorar a 
gestão financeira do negócio, tendo como foco:

• Controle de caixa – como utilizar
• Contas a receber – entenda as receitas e saiba o quanto ganha
• Contas a pagar – ficando em dia com as contas
• Caixa futuro – o que é e para que serve
• Exercícios práticos de controle de caixa

Carga horária: 4h

3
Capacitação técnica
São os cursos para se habilitar de fato em uma atividade profissional. O programa 
oferece atualmente 50 mil vagas para capacitação em 18 setores, como alimentos e 
bebidas, informática, comércio varejista, couro e calçados, agricultura etc, distribuídos 
em 223 temas diferentes. As turmas serão formadas assim que houver 16 a 20 alunos 
interessados. Os cursos são gratuitos e presenciais, preferencialmente no período 
noturno, com duração de 20 a 50 horas – de sete a 15 dias úteis. São oferecidos em 
parceria com instituições contratadas e reconhecidas no mercado, como o Centro 
Paula Souza, o Senac e o Senai. 

Se um empreendedor fizer os mesmos cursos ou similares oferecidos dentro do 
programa em instituições do mercado, até mesmo as contratadas pelo Sebrae-SP, o 
custo pode variar de R$ 300 a mais de R$ 1 mil.

PASSO

PASSO

PASSO

4
PASSO

Acesso a mercado
Os MEIs participantes do programa poderão 
ter acesso ao aplicativo e ao portal Super MEI 
em uma grande vitrine para exposição dos 
seus serviços e produtos para o cliente final. 
Um pintor Super MEI, por exemplo, poderá ser 
localizado pelos clientes mais próximos de sua 
região por meio de uma busca no smartphone. 
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FECHAMENTO DE EMPRESAS SUPERA ABERTURA PELA PRIMEIRA VEZ

O País tinha 4,6 milhões de empresas ativas que ocupavam 41,8 milhões de pessoas em 2014, segundo os dados do Cadastro Central de Empresas 
(Cempre) divulgados no mês passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, o saldo de empresas foi negativo 
pela primeira vez desde 2008, quando a pesquisa começou a ser feita. As saídas totalizaram 944 mil empresas e as entradas somaram 726,3 mil 
empresas, o equivalente a um decréscimo de 4,6% em relação a 2013, ou 217,7 mil a menos. Houve queda ainda de 0,2% no pessoal ocupado total, 
71,1 mil pessoas a menos, e aumento de 0,5% no pessoal ocupado assalariado, 170,4 mil empregados a mais. Entre os trabalhadores ocupados, 35,2 
milhões eram assalariados em 2014, o equivalente a 84,2%, enquanto 6,6 milhões (15,8%) estavam na condição de sócio ou proprietário.

capacitação técnica é um dos pila-
res essenciais para o empreende-

dor ter sucesso dos negócios. Pensando 
nisso, o Sebrae-SP – por meio do progra-
ma Super MEI – oferece 30.720 vagas 
em cursos do Centro Paula Souza. Ao 
todo são 17 áreas: alimentos e bebidas, 
automotivo, beleza, comércio varejista, 
construção civil, eventos, fotografia e 
produção musical, informática, madei-
ra e mobiliário, metalmecânica, têxtil e 
vestuário, eletroeletrônica, couro e cal-
çados, artesanato, agricultura, serviços 
diversos, serviços domésticos e turismo. 
O Microempreendedor Individual (MEI) 

Centro Paula Souza 
oferece 150 cursos no Estado
São 17 áreas para o Microempreendedor Individual se capacitar, como alimentação e 
bebidas, comércio varejista, beleza, artesanato, entre outras

poderá fazer os cursos de graça dentro 
do programa.

De acordo com a coordenadora técni-
ca do Centro Paula Souza, Clara Maria 
Magalhães, o Super MEI é uma iniciati-
va muito importante em nível estadual 
e nacional, pois fortalece o empreende-
dorismo, que, por sua vez, proporciona 
a geração de renda. “O programa tam-
bém cria novas possibilidades de postos 
de trabalho, gerando o aquecimento da 
economia”, destaca.

Entre os cursos disponíveis, o MEI 
poderá se capacitar tecnicamente como 
barman, chapeiro e até confeiteiro na 

A área de alimentação e bebidas. Já quan-
do o assunto é beleza, há cursos de ad-
ministração de salão de beleza, make e 
hair para eventos e festas, além de ma-
nicure e pedicure. 

MAIS POSSIBILIDADES
Para aqueles MEIs que trabalham 

com comércio, opções também não fal-
tam. Há capacitações nas áreas de técni-
cas de vendas e florista. A construção ci-
vil está contemplada com cursos como 
aplicador de grafiato e marmorização, 
azulejista, colocação de gesso, encana-
dor e marceneiro. Em turismo, há for-

mação para gestor de pequenos hotéis e 
pousadas e também como monitor.

A coordenadora do Centro Paula 
Souza explica que os cursos poderão 
fornecer conhecimento parcial ou to-
tal de uma determinada área. A ca-
pacitação técnica contemplará aulas 
práticas, que visam o aprimoramen-
to do conhecimento e das técnicas 
operacionais do MEI. “Consideramos 
que a metodologia do alinhamento 
dos conteúdos teóricos junto à prática 
proporcionará a qualificação e aper-
feiçoamento profissional desse em-
preendedor”, afirma Clara.

VEJA ALGUMAS OPÇÕES

SETOR CURSOS

ALIMENTOS E BEBIDAS Açougueiro; barman; cozinheiro

AUTOMOTIVO Ajustador mecânico; pintor de automóveis

BELEZA Administração de salão de beleza; manicure e pedicure

COMÉRCIO VAREJISTA Técnicas de vendas; florista

CONSTRUÇÃO CIVIL Azulejista; colocação de gesso; carpinteiro

EVENTOS, FOTOGRAFIA 
E PRODUÇÃO MUSICAL

Decorador de festas; organização e promoção de eventos

INFORMÁTICA
Montagem e manutenção de microcomputadores; instalador e 
reparados de redes

MADEIRA E MOBILIÁRIO Estofador de móveis; pintor de móveis

METALMECÂNICA Torneiro mecânico; mecânico de motores a diesel

TÊXTIL E VESTUÁRIO Confecção industrial; costureiro; modelagem de vestuário 

ELETROELETRÔNICA Eletricista; instalador e reparador de rede de tv a cabo

COURO E CALÇADOS Confeccionador de calçados; costureiro de calçados

ARTESANATO Aderecista; artesão de biojoias; artesão de pintura em tecido

AGRICULTURA Agricultor orgânico; produtor de mandioca; horticultura

SERVIÇOS DOMÉSTICOS Cuidador de idosos; jardinagem; tratador de piscinas

Para mais informações e outras opções de cursos acesse: supermei.sebraesp.com.br

Cursos da área de beleza 
estão entre as capacitações 
oferecidas pelo Super MEI no 
Centro Paula Souza

Divulgação/Centro Paula Souza
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CRISE FAZ 80% DOS BRASILEIROS AJUSTAREM ORÇAMENTO

Em meio à crise na economia, 80% dos brasileiros fizeram cortes e ajustes no orçamento, segundo aponta pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O levantamento também indica que 42,2% dos consumidores inadimplentes 
não têm conhecimento sobre o número de parcelas das compras a crédito que serão pagas no próximo mês. Além disso, três em cada dez (33,9%) 
não sabem ao certo o valor das contas básicas e 40,3% desconhecem até mesmo sua renda total.

grade de cursos oferecidos no pro-
grama Super MEI inclui 14 opções 

do Senac São Paulo, disponíveis em 37 
cidades do Estado. São 4,8 mil vagas nas 
áreas de alimentos e bebidas, beleza, 
comércio varejista, eventos, fotogra-
fia e produção musical e informática. 
Também estão incluídos 59 cursos de 
11 segmentos oferecidos em 66 cidades 
pelo Senai. O Microempreendedor In-
dividual (MEI) terá a oportunidade de 
fazer, de graça, cursos que custam no 
mercado entre R$ 300 e R$ 1 mil. 

De acordo com o gerente do Atendi-
mento Corporativo do Senac São Paulo, 
Maurício Pedro, o Super MEI permite 
aos empresários se atualizarem e as-
sim oferecerem um serviço de qualida-
de, além da possibilidade de conquis-
tar novos clientes. 

73 opções de capacitação 
no Senac e no Senai
São cursos para o Microempreendedor Individual se qualificar nas áreas de alimentação, 
comércio varejista, beleza, automotiva, entre outras

Entre os cursos disponíveis no Senac, 
o MEI poderá se capacitar em técnicas 
de administração para bares e restau-
rantes na área de alimentação ou ainda 
em técnicas de design de sobrancelhas 
e de depilação no segmento de beleza. 

Quem atua no comércio poderá cur-
sar técnicas de vendas porta a porta e 
boas práticas para comércio e serviços 
de alimentação. Outro curso de des-
taque é o de estratégias de marketing 
digital. Já na área de eventos, estão dis-
poníveis cursos como o de técnicas de 
fotografia de casamento e técnicas de 
produção de música eletrônica. 

Pedro explica que o Senac propõe 
práticas pedagógicas inovadoras, que 
estimulam o aluno a construir o conhe-
cimento e a desenvolver competências. 

Segundo ele, são metodologias mais 

A

NO SENAC

SETOR CURSOS

ALIMENTOS E BEBIDAS

Técnicas de vendas para restaurantes e bares

Técnicas de aproveitamento integral de alimentos

Técnicas de administração para bares e restaurantes

BELEZA
Técnicas de design de sobrancelhas

Técnicas de depilação

COMÉRCIO VAREJISTA

Técnicas de vendas porta a porta

Boas práticas para comércio e serviços de alimentação

Técnicas de vendas de varejo

EVENTOS,
FOTOGRAFIA E
PRODUÇÃO MUSICAL

Técnicas de tratamento de imagens fotográficas

Técnicas de fotografia de moda e beleza

Técnicas de fotografia de casamento

Técnicas básicas de fotografia digital

Técnicas de produção de música eletrônica

INFORMÁTICA Estratégias de marketing digital

NO SENAI *

SETOR CURSOS

ALIMENTOS E BEBIDAS

Técnicas para confecção de ovos de Páscoa artesanais

Técnicas para fabricação de geleias

Técnicas para fabricação de massas alimentícias

CONSTRUÇÃO CIVIL
Técnicas de pintura Airless

Técnicas básicas para instalação de aquecedor solar

ELETROELETRÔNICA
Automação predial com relés programáveis

Técnicas de manutenção de motor elétrico

MADEIRA E MOBILIÁRIO
Montador de móveis de metal

Técnicas básicas para confecção de peças artesanais em madeira

METALMECÂNICA
Técnicas básica para serralheria

Técnicas de montagem e desmontagem de conjuntos mecânicos

TÊXTIL E VESTUÁRIO
Técnicas básicas de silk screen em têxteis

Técnicas básicas para modelagem industrial de moda infantil

(*) Veja outras opções de cursos no site: supermei.sebraesp.com.br

participativas, estruturadas na prática, 
baseadas em situações reais de trabalho, 
por meio de estudos de caso, pesquisas, 
solução de problemas, projetos e outras 
estratégias, especialmente algumas 
apoiadas em recursos da tecnologia edu-
cacional. “Procuramos fortalecer a au-
tonomia dos alunos na aprendizagem, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a 
criatividade e a iniciativa”, destaca.

De uma maneira geral, o Senac sen-
tiu um aumento na procura por cursos 
rápidos. Segundo a coordenadora de 
educação do Senac São Paulo, Ana Kul-
ler, esse aumento pode ser atribuído a 
uma necessidade maior de qualificação 
que vem sendo demandada pelo merca-
do, especialmente em momentos de cri-
se, em que é importante apresentar um 
desempenho cada vez mais qualificado. 

“É possível também que pessoas este-
jam em busca de uma recolocação no 
mercado de trabalho e usem seu tempo 
aprimorando sua formação ou ainda 
buscando qualificação para mudança 
de área ou setor de atuação”, afirma.

No Senai, há opções para os segmen-
tos de alimentos e bebidas, como técni-
cas para produção de ovos de Páscoa e 
geleias. Para o setor automotivo, o MEI 
pode escolher, por exemplo, diagnóstico 
e reparo de injeção eletrônica ou diag-
nóstico e reparo de direção hidráulica. 
No segmento de couro e calçados, há 
cursos de design de pulseiras e desenho 
de cintos. O MEI pode se capacitar ainda 
em madeira e mobiliário, metalurgia, 
metalmecânica entre outros ramos. 

Para consultar todos os cursos, basta 
acessar supermei.sebraesp.com.br.

http://supermei.sebraesp.com.br
http://supermei.sebraesp.com.br
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CAI A VENDA DE COMBUSTÍVEL NO BRASIL

As vendas de todos os combustíveis no Brasil em agosto somaram 74,37 milhões de barris, queda de 1,9% ante o mesmo mês do ano anterior. 
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram que as vendas de gasolina C somaram 22,25 milhões de 
barris, alta de 7,5% ante o mesmo mês do ano anterior. Já as vendas de etanol hidratado somaram 8,5 milhões de barris, queda de 14% na mesma 
comparação. A queda na comercialização de óleo diesel, importante termômetro para a economia do país, contribuiu com o recuo das vendas no 
Brasil de todos combustíveis somados, uma vez que é o combustível mais vendido. Em agosto, as vendas de diesel no Brasil somaram cerca de 30,77 
milhões de barris, queda de 2,5% ante o mesmo mês do ano passado.

á nove anos, o empreendedor 
Ricardo Joel Michel produz e 

vende empanadas, uma comida típi-
ca da Argentina, seu país de origem. 
Da cozinha industrial localizada na 
zona sul da capital de São Paulo vem 
toda a renda da família, direto para 
um ponto de venda localizado no Ipi-
ranga, que vive cheio de clientes. As 
vendas crescem a cada dia, mas, há 
algum tempo Michel vem fechando 
o mês com aquela sensação muito 
comum entre vários empreendedo-
res: “trabalho, trabalho, mas não 
vejo o dinheiro”.

H para integrar o novo programa do 
Sebrae-SP, o Super MEI. 

A oficina SEI Controlar o Meu Di-
nheiro, que abre a trilha de aprendi-
zado do programa, permite ao aluno 
obter conhecimento para controlar o 
caixa da empresa e conseguir aplicar 
esse conteúdo no dia a dia do negó-
cio. O objetivo é estabelecer práticas 
simples que podem fazer toda a dife-
rença no fim do mês. 

Indicada para um público que ge-
ralmente tem pouca informação so-
bre gestão, a oficina SEI Controlar 
o Meu Dinheiro tem como função 
orientar esse público sobre a impor-
tância de ter controles financeiros e 
monitorá-los. “A grande maioria dos 
empreendedores que participa dessas 
capacitações desconhece informa-
ções básicas sobre o que é um fluxo 
de caixa, mistura muito o dinheiro 
pessoal com o dinheiro da empresa, e 
acaba perdendo o controle do negócio. 
Muitos já chegam até nós para pedir 
ajuda quando já estão com a corda no 
pescoço”, conta Marcia Pereira Borges, 
analista do Sebrae-SP, que aplicou a 
oficina na primeira turma formada 
pelo Super MEI no curso de formação 
em panificação.

“Meu grande problema sempre foi 
misturar as contas da empresa com 
os gastos da família, principalmen-
te do cartão de crédito. Eu comprava 
as coisas da empresa no cartão pes-
soal e falava que depois eu separava, 
mas nunca fazia isso. Tenho muitas 
vendas, mas não conseguia enxer-
gar onde estava o dinheiro; depois 
vi que estava pagando a escola das 
crianças com o caixa da empresa. 
Hoje vejo quanto fui tolo em pen-

Quando decidiu participar da 
primeira turma de panificação do 
Programa Super MEI, em busca de 
mais conhecimentos na produção de 
alimentos, o empresário conta que 
teve uma grata surpresa. Na primei-
ra aula, passou por uma oficina em 
que aprendeu tudo o que precisava 
saber para organizar suas finanças 
e passar a ter o controle do seu di-
nheiro. “Foi uma descoberta incrí-
vel, de informações básicas, que eu 
não estava fazendo. Sempre procurei 
conhecimento além do básico, mas 
não conseguia interpretar, nem apli-

car no negócio. Na aula a professora 
falou com tanta clareza que, pela 
primeira vez, eu consegui entender 
e, neste momento, já estou na frente 
do computador aplicando.” 

A aula com que Michel se encan-
tou faz parte de uma série de ofici-
nas preparadas pelo Sebrae-SP para 
serem aplicadas em cursos voltados 
para o Microempreendedor Indivi-
dual (MEI). As Oficinas SEI foram 
projetadas com o conteúdo básico 
que todo empreendedor precisa sa-
ber antes de montar qualquer negó-
cio. Duas delas foram selecionadas 

Cris Castello Branco

Preparação para o MEI 
enfrentar o mercado
Participante do Super MEI passa por oficinas que ensinam a controlar as finanças do negócio 
e colocar produto ou serviço no mercado com competitividade

Ricardo Joel Michel fez o Super MEI 
e já aplica o que aprendeu no seu 
comércio de venda de empanadas
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PROCURA POR CRÉDITO CAI 6,2%

A procura do consumidor brasileiro por crédito caiu 6,2% até agosto, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC. Já na comparação com o mesmo 
período de 2015, o recuo foi de 6,8% e em relação a julho de 2016, houve alta de 9,4%. De acordo com a Boa Vista, o cenário predominante 
ainda é de incerteza para o consumidor. “Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego elevado são apenas 
algumas as variáveis condicionantes deste resultado, que gera como consequência um consumidor bastante cauteloso.”

sar que não precisava me preocupar 
com o básico”, completa Michel. 

Além do conteúdo de como fazer 
os controles financeiros da empre-
sa, a oficina traz dois casos fictícios, 
bem comuns na vida real, onde os 
empreendedores podem ver na prá-
tica o que acontece com um negócio 
com e sem o controle financeiro. “Fa-
zemos tudo de forma lúdica, numa 
linguagem fácil de entender, pegando 
exemplos bem próximos da realidade 
dos empresários. E eles ainda saem do 
curso com um caderno de ferramen-
tas, com planilhas de controles men-
sais, para que possam preencher com 
os dados do negócio deles e colocar 
na prática o aprendizado das aulas”, 
acrescenta Marcia.

Depois do aprendizado da gestão 
financeira e das capacitações técni-
cas, os empresários chegam à fase 
de preparar a empresa para atrair 
os consumidores. No encerramento 
do curso, os alunos participam da 
oficina SEI Vender, que fornece co-
nhecimento básico para preparar 
os produtos e serviços da empresa 
para o mercado, com informações 
de como calcular o valor ideal para 
alcançar os clientes. 

Nesse curso, os empreendedores 
têm acesso a ferramentas práticas, 
com atividades onde podem criar 
um produto fictício e desenhar um 
plano de marketing para trabalhá-
-lo. “O mais bacana é ver o resultado 
desse aprendizado. Os alunos saíram 
do curso muito entusiasmados com 
o que aprenderam, estavam mesmo 
se sentindo um Super MEI, prepara-
dos para enfrentar o mercado”, com-
pleta Marcia.

Thinkstock

SAIBA MAIS:

SEI Controlar Meu Dinheiro
Aprenda sobre finanças e como controlar o 
dinheiro da empresa e o fluxo de caixa. Entenda 
a diferença entre o seu dinheiro e o da empresa 
e saiba elaborar o controle diário de entradas e 
saídas do seu negócio.
Carga horária: 4h / Gratuita

SEI Vender
Para pensar o seu negócio, adaptar-se às 
necessidades do mercado, preparar seus produtos 
e serviços para conquistar mais clientes e ampliar 
as possibilidades de crescimento e expansão.
Carga horária: 4h / Gratuita

SEI Empreender
Compreenda os princípios do empreendedoris-
mo, descubra mais sobre o seu potencial empre-
endedor e aprenda a agir de forma consciente e 
responsável na tomada de decisões do seu pró-
prio negócio.
Carga horária: 4h / Gratuita

SEI Comprar
Para quem quer comprar bem, adquirir o que 
necessita com qualidade, preços e prazos 
favoráveis às necessidades de seus clientes e 
aumentar a lucratividade. Tudo isso mantendo 
uma boa relação com seus fornecedores.
Carga horária: 4h / Gratuita

CONHEÇA AS OUTRAS OFICINAS SEI (não incluídas no Super MEI):

SEI Planejar
Aprenda a planejar o seu negócio para se adaptar 
às necessidades do mercado. No curso você 
ainda descobre as maneiras de como dispor 
de produtos e serviços com qualidade, além 
de ampliar as possibilidades de crescimento e 
expansão do seu negócio de maneira sustentável.
Carga horária: 4h / Gratuita

SEI Unir Forças para Melhorar
Descubra as vantagens de empreender 
coletivamente. Entenda que se organizar para 
realizar ações coletivas facilita a suspensão de 
problemas, desafios e necessidades comuns.
Carga horária: 4h / Gratuita

Para participar dessas duas oficinas basta se 
inscrever em qualquer um dos 223 cursos do 
programa Super MEI (supermei.sebraesp.
com.br) que já estará automaticamente matri-
culado nas oficinas.

Para os MEIs que quiserem se inscrever nas 
demais oficinas SEI, basta procurar um dos 
escritórios regionais do Sebrae-SP espalhados 
pelo Estado, verificar a disponibilidade de vagas 
e se inscrever. É gratuito.

SEI Crescer
Conheça os direitos e obrigações do Microempre-
endedor Individual e desenvolva suas competên-
cias empreendedoras adotando ideias, atitudes e 
ferramentas que poderão auxiliar no desenvolvi-
mento do seu negócio.
Carga horária: 4h / Gratuita

SEI Formar Preço
Aprenda a formar o preço de venda de seu produto 
ou serviço.
Carga horária: 4h / Gratuita
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DESEMPREGO ENTRE IDOSOS CRESCE 132%

Estudo sobre desemprego divulgado pelo Ipea, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
mostra que o grupo de jovens entre 14 e 24 anos é o mais afetado entre os vários segmentos da população economicamente 
ativa, mas é no grupo de idosos (pessoas com mais de 59 anos) que se observa a maior taxa de variação. Na comparação entre o 
segundo trimestre deste ano com o quarto trimestre de 2014 (último período antes da piora no mercado de trabalho), o aumento 
do desemprego na faixa de idosos foi de 132%, enquanto entre os jovens a variação chegou a 75%.

ocê já vive de capoeira?’ 
Essa foi a pergunta de um 

amigo, no início de 2012. Eu, claro, res-
pondi que era impossível viver só de 
capoeira no Brasil.

Nascido e criado em Guarulhos, 
na Grande São Paulo, comecei a pra-
ticar capoeira ainda muito novo; 
esse era o refúgio para as tardes nos 
dias de semana. Enquanto a maioria 
dos garotos da minha idade preferia 
o futebol, eu não saia da Quilom-
bo dos Palmares, academia do meu 
mestre Peixe.

Na moda da capoeira
Wescley Tinoco saiu do mundo corporativo, virou MEI, montou uma loja móvel e hoje vive dessa mistura de luta e dança brasileira

Minha juventude foi dedicada à 
capoeira. Ela me ajudou muito, na for-
mação como homem e cidadão a ter 
responsabilidades, treinar, manter a 
mente focada e passar por obstáculos.

O primeiro contato com a moda acon-
teceu por meio da capoeira em 1994. Eu 
era apaixonado por brincar com a cor 
das calças, que até então tinham o bran-
co como padrão. Como hobby, pedia para 
as costureiras do bairro customizarem 
de todos os jeitos, com todas as cores.

Em 1997, fui classificado para o 
campeonato brasileiro de capoeira.  

“‘V

Patrícia Cruz

Tinha certeza de que ia ganhar, estava 
preparado. Então fiz uma calça custo-
mizada com a bandeira do Brasil para 
a disputa. Ganhei.

Além de apaixonado pela capoei-
ra, sou formado em administração e 
pós-graduado em finanças. Sempre 
trabalhei em grandes corporações 
financeiras. Pegando condução para 
chegar ao serviço, comecei a observar 
o que as pessoas vestiam e percebi 
que as roupas, muitas vezes, não cor-
respondiam à essência delas. Pensei 
na possibilidade de uma marca que 

representasse meu esporte, que eu 
gostasse de usar. Não achei.

Foi aí que tive a ideia de montar a 
Iúna Capoeira Wear, uma marca de 
roupa para amantes da capoeira, que 
pode ser usada em diversos ambien-
tes. Coloquei em prática tudo que 
havia aprendido com os cursos do 
Sebrae-SP de Guarulhos, que já eram 
meus parceiros há anos.

Em março de 2013, fiz um evento na 
academia de capoeira onde sou profes-
sor para o lançamento da minha mar-
ca, a Iúna Capoeira Wear. Promovi uma 
roda de capoeira, chamei meu mestre 
Peixe e mais alguns capoeiristas. Após 
a roda, ocorreu um desfile para apre-
sentar as primeiras peças da marca. 
Quando terminou, estava estampado 
na minha cara que era isso que gostava 
de fazer. Decidi viver da moda capoei-
ra. Corri até o Sebrae-SP em Guarulhos 
e me formalizei como MEI.

Comecei a vender pela internet 
e em eventos de capoeira. Em 2015, 
montei a loja móvel, um carro que uso 
para fazer entregas e mostrar mais al-
gumas peças aos clientes.

Para o futuro, desejo aumentar a 
frota da loja móvel, expandir a marca 
para outros Estados e abrir uma loja 
fixa. Caso aquele mesmo amigo me 
perguntasse novamente se é possível 
viver de capoeira, eu diria que hoje 
vivo só da capoeira.”

Confira o vídeo com a história 
da Iúna Capoeira Wear em: https://
www.youtube.com/c/sebraespaulo.

Tinoco: “Para o futuro, desejo aumentar a 
frota da loja móvel, expandir a marca para 
outros Estados e abrir uma loja fixa”
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PREÇO DE IMÓVEL COMERCIAL VOLTA A CAIR

Os preços dos imóveis comerciais voltaram a cair, segundo o Índice FipeZap Comercial. Os valores de locação tiveram queda de 10,77% 
nos últimos 12 meses terminados em agosto, enquanto os de venda caíram 3,25%. Se considerada a inflação no período, a queda real foi de 
18,12% e 11,22%, respectivamente. A pesquisa monitora os valores de imóveis comerciais de até 200 metros quadrados nos municípios de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. De julho para agosto, os preços de venda de imóveis comerciais caíram 0,49% e de 
aluguel, 1,01%. No acumulado do ano, os preços de venda e locação têm queda de 1,87% e 5,99%, respectivamente.

 Ainda há opções, mas estão 
mais restritas. O enxugamento do 
crédito tem ocorrido de forma geral, 
e os pequenos negócios sofrem de 
forma mais acentuada. Ao mesmo 
tempo, instituições financeiras têm 
como principal produto a “venda de 
dinheiro” e quanto maior a base de 
clientes, menor o risco.

Com esse cenário em mente, o em-
preendedor tem diante de si a gran-
de chance de, ao conseguir oferecer 
a segurança necessária, obter o re-
curso para viabilizar o seu projeto. 
Portanto, o aprendizado que esse 
momento de crise oferece é: redo-
bre a atenção aos controles finan-
ceiros e aos indicadores de gestão; 
refaça seus projetos sendo mais cri-
terioso quanto as oportunidades de 
retorno no curto, médio e longo pra-
zo; refaça orçamentos e prospecte 
outros fornecedores; considere a 
opção por alugar, reformar ou ar-
rendar; dedique um pouco mais 
tempo para conhecer outras insti-

GUSTAVO MARQUES, gerente da 

Unidade de Acesso a Mercados e Serviços 

Financeiros do Sebrae-SP

tuições financeiras e suas opções, 
lembrando que não existem somen-
te bancos de varejo; faça uma lista 
do que teria a ofertar em uma nego-
ciação, como o volume da sua folha 
de pagamento, recebíveis (duplica-
tas e cartões), seguros, entre outros. 

Assim, volte a seu projeto ou inicie um 
separando os itens, buscando ade-
quar o seu pedido ao que é ofertado 
pelo mercado. Um recurso para am-
pliação da empresa se desdobra em 
aquisição de materiais de construção, 
equipamentos, máquinas, insumos, 
mercadorias, mão de obra etc. Isso 
é importante, pois reduzirá o impac-
to das taxas de juros, das opções de 
prazos de pagamento e de carência, e 
toda a burocracia das análises.

Por fim, é importante termos clareza 
de que há espaço para bons projetos, 
desde que alicerçados na viabiliza-
ção de oportunidades, que exigirão 
ainda bom histórico de pagamento e 
oferta de garantias.

O Sebrae Responde é um 
serviço para tirar dúvidas 
de empreendedores sobre a 
abertura de novos negócios e 
questões relacionadas à gestão 
de empresas já em atividade.

AGENDA DE
FEIRAS DE 
NEGÓCIOS

75ª Bijoias

Quando: 8 e 9/11

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca / R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo-SP

Informações: www.bijoias.com.br / (11) 3670-7700

Feiplar 2016 – Feira e Congresso Internacional de Composites, Poliuretano e Compostos 

Termoplásticos/Plástico de Engenharia

Quando: 8 a 10/11

Onde: Expo Center Norte / R. José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo-SP

Informações: www.feiplar.com.br / (11) 2899-6363 ramal 104/111

São Paulo Rech Week

Quando: 5 a 13/11

Onde: Palácio das Convenções do Anhembi/Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo-SP

Informações: www.saopaulotechweek.com 

RestauraRH

Quando: 10/11

Onde: ANR - Associação Nacional de Restaurantes / R. Pais de Araujo, 29, Cj. 165 – Itaim Bibi, 

São Paulo-SP

Informações: www.anrbrasil.com.br / (11) 3082-2751 / (11) 3083-1931

Congresso Internacional de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo

Quando: 7 a 9/11

Onde: Centro de Convenções Rebouças / Av. Rebouças, 600 – Bela Vista, São Paulo-SP

Informações: www.abresi.com.br/cihat / atendimento@aregalabrasil.com.br

Fórum de Empreendedores

Quando: 18 a 20/11

Onde: Grande Hotel São Pedro / Pq. Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n – Centro, Águas de São 

Pedro-SP

Informações: www.forumempreendedores.com.br / (11) 3817-7995

Com a crise, os bancos ainda 
oferecem taxas e condições 
diferenciadas para MEI?
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CARGA TRIBUTÁRIA CHEGA A 32,66% DO PIB

A carga tributária, que é o patamar de impostos pagos em relação à riqueza do país, somou 32,66% do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2015, informa a Secretaria da Receita Federal. O índice registrado no ano passado é o maior em dois anos. Em 2014, 
esse patamar havia ficado em 32,42% do PIB. No ano passado, a Receita Federal havia informado que a carga tributária do ano 
de 2014 havia somado 33,47% do PIB, mas este número mudou por conta das revisões do PIB feitas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Em 2013, a carga tributária somou 32,67% do PIB.

PANORAMA DO MEI
NOVAS EMPRESAS

(primeiro semestre de 2016 x primeiro semestre de 2015)

OUTROS (-12,7%)

MICROEMPRESAS (-9%)

MEIs (9,7%)

TOTAL (3,8%)

(em %)

9,7 3,8

-9 -12,7

HOMENS
(52%)

MULHERES
(48%)

GÊNERO (SP)

em %48 52

BRASIL
(6,3 milhões)

SÃO PAULO
(1,6 milhão)

NÚMERO DE MEIs

em milhões

1,6

6,3

DISTRIBUIÇÃO POR SETORES

AGROPECUÁRIA

COMÉRCIO

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

SÃO PAULO
(em %)

34,8

24,7

39,8

0,7

BRASIL
(em %)

38,9

24,3

36,8

0,6

FONTE: SEBRAE-SP

FONTE: BOA VISTA SCPC

O que é: Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por 
conta própria e se legaliza como pequeno empresário.

Para ser tornar MEI, o faturamento por ano deve ser de até R$ 60 mil e é 
preciso exercer uma das 500 atividades regulamentadas, entre elas vendedor 
de roupas, doceira, cabeleireiro, manicure, costureira, artesão, borracheiro, 
eletricista, motoboy, agente de viagens etc.

O MEI não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular.

É permitido ao MEI ter um empregado contratado que receba o salário mínimo 
ou o piso da categoria.

MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Paga apenas o valor fixo mensal 
de R$ 45 (comércio ou indústria), R$ 49 (prestação de serviços) ou R$ 50 
(comércio e serviços). Os valores são atualizados anualmente, de acordo com 
o salário mínimo.

O que ocorreu após a formalização:

• Aumento no faturamento: 55% 
• Melhora nos controles financeiros: 52% 
• Ampliação de investimentos: 54%

Vantagens do registro como MEI: 

• Acesso a serviços bancários, incluindo crédito; 

• Redução e simplificação no recolhimento dos tributos; 

• Dispensa de contabilidade formal; 

• Direito a benefícios previdenciários: 

• aposentadoria por idade (é necessário ter contribuído por pelo menos 
180 meses); 

• aposentadoria por invalidez (12 contribuições); 

• auxílio-doença (12 contribuições);

• salário-maternidade (dez contribuições);

• auxílio-reclusão e pensão por morte (a partir da primeira contribuição).

MEI tem Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a 
abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e possibilita a emissão 
de notas fiscais.


